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Fraga afanouse en compracer a todos os sectores do PP até 1995

Governo de transición
O Gabinete que ven de nomear Fraga lribarne será un governo provisório até que en 1995 se decida
a nomear ao seu sucesor e colocar a cada un dos baróns do partido no seu posta. O mesmo
Presidente, que afirma que a reorganización obedece ás novas prioridades do Governo, recoñece
que ten o horizonte de un ano. BNG e PSOE, pala sua banda, califícano de "gabinete de intrigas" e
"reaccionário", respectivamente.
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OGATI
consagra
a Hollywood
como capital
cultural
europea
O GATT segue bloqueado precisamente nun dos bocados máis
gorentosos para os norteamericanos: o audiovisual, o segundo
sector exportador máis importante dos Estados Unidos. Un
mercado de trescentos cincuenta millóns de consumidores dunh a banda e a necesidade de
preservar a própria identidade
cultural, póla outra, son o trans- ~
fondo da falta de acordo nas ne- fB
gociacións. Os americanos que- Q
ren levar para Califórnia a capi- ~
tal cultural europea.
(Páx. 19) ~
Fraga cavilou moito no novo Gabinete ainda que contaba con escasa capacidade de manobra.

Francisco Martínez: 1 Estamos
como en tempos de Marx,
cando só habia capitalismo'
Unha mistura de novos movimentos sociais e partidos po1íticos é a visión de Francisco
Martínez para reconstruir a
corrente socialista histórica e
compaxinar experiéncia con
capacidade de análise. O filósofo e vicepresidente da Fundacións de Investigaciones
Marxistas falou en Ponteved ra sobre a relación entre
marxismo e post-estruturalismo, que tratara en De la crisis a la catástrofe e Ontología
y diferencia: la filosofía de
Deleuze.
(Páx. 14 - 15)

Ence, Tafisa,
lnespal e Repsol,
as indústrias
,
ma1s
contaminantes,
segundo a Cotop

.

A contaminación da costa procede de sesenta indústrias relacionadas no avance do Plano
Hidrolóxico Galiza-Costa que
ven de.publicar a Consellaria de
Ordenación do Território. Delas,
25 son conserveiras, pero as
que xeran o volume máis alto
de vertidos son indústrias de
grande volume como Ence, Tafisa, lnespal ou Repsol. Outras
doce do interior contaminan o
sistema fluvial.
(Páx. 5)

Os cámbios realizados por Fraga lribarne
no seu Gabinete, semellan atender máis a
non provocar excesivos desequilíbrios
entre aqueles que aspiran a sucedelo, que
ás necesidades de governo. As duas
novas carteiras, Família, Mullere
Xuventude e Xustiza, Relacións Laborais
e Interior, son un caixón de xastre para
contentar a Xosé Cuiña e Cacharro Pardo.
Os cesados, pola sua banda, seguirán con
despacho, coche oficial e idéntico salário.
Aumentarán os gastos pésie ás proclamas
de austeridade e crise.

Relacións Laborais irá con ~
Xustiza e Interior, e Muller ~
con Xuventude
<(

De esquerda a direita: Daniel Barata converteuse en asesor presidencial, Pérez Vidal segue en Agricultura, Gil Sotres abandona Traballo e Xoan Fernández, o Conselleiro máis contestado, segue contanto co favor de Fraga mália a oposición de Romay.

As novas consellarias convertidas
en caixón de xastre
ALFONSO EIRÉ

A Fraga lribarne non o cansou
tanto a longa precampaña eleitoral, nen sequer os 15 días de
campaña esgotadora nos que recorreu Galiza cos seus zapatóns
de sete léguas e caravana oficial
a todo meter, como este mes é
medio no que tivo que decidir a
composición do novo Gabinete.
A tranquilidade da maioria absoluta lograda nas fumas só se reflexou na sua faciana na noite
eleitoral do 17 de Outubro. De
vagariño, nestes dias, fóronselle
fundindo os ollas, aparecendo na
fronte as aradas, cada vez máis
fondas, da preocupación, e siluetando o rictus dun mornecas escéptico e malencónico.
Xa tiña anunciado, desde o mesmo dia das eleicións que "os
cámbios serán poucos, todo o
máis unha ou duas consellarias".
Tamén adiantaba que os verdadeiros cámbios, co nomeamento
dun vicepresidente, que seria
considerado como sucesor in
péctore, faríaos logo dos comícios municipais. Semellaba ter as
causas claras. Pero calquer cámbio, por pequeno que fose, servia
para rachar o equilíbrio inestábel
existente no PP da Galiza.
Esta foi a grande loita que tivo
que afrontar Fraga lribarne nestes cuarenta e cinco días repetíronse comidas e máis comidas
no restaurante Vilas de Compostela; ceas en Roxos, en Perbes, reunións en Raxoi e actos ·
en case toda a xeografia, con
conselleiros en funcións axexando detrás do candidato a
presidente. Cada aceno, cada
xesto, era considerado un signo,
unha premonición. Ninguén se
sinte tranquilo até que o seu nome aparece no Boletin Oficial.
A puxa por non provocar desequilíbrios, sobranceou sobre as
necesidades p.uténticas de governación autonómica, a necesi-

atrincheirado en Presidéncia,
cada vez con menos funcións .
Romay lograba tamén que Piñeiro Permuy, seguise noutra
consellaria apetecíbel para a
Obra, Educación , contrarrestando deste xeito o ascenso de
Guiña. Había moi pouco espácio
para manobras. Fraga non quería, de nengun xeito aumentar o
número de consellarias. Gestaba de que Portomeñe acedese
a Educación , mesmo uníndoa
con Cultura, pero Romay opúxose, ainda que Piñeiro tiña manifestado en várias ocasións a
sua decisión de marchar. Fraga
pensaba que Portomeñe podía
arranxar os problemas laborais
no ensino médio , como xa os
arranxara no primário _
Cuiña gaña espazo,
Portomeñe mantén posicóns e
López Veiga decide
marchar a Bruxelas.

Ao Opus
interesáballe
controlar Servizos
Sociais e Educación,
porrazóns
ideolóxicas.
A maiores Romay
gañaba unha presa
de miles de millóns
de orzamento.

dade de resolver os problemas
políticos urxentes no PP, ás necesidades reais do país. As duas
novas carteiras, Família, Mullere
Xuventude e Xustiza, Relacións
Laborais e Interior, convertéronse nun imán para atraer competéncias de outros departamentos, chuchando funcións, pero,
sobre todo, presupostos. Se a
guerra para a formación do novo
Gabinete estivo marcada polos

parto de poder entre as distintas
famílias do PP. Romay Beccaria, viuse compensado con Servícios Sociais. Non só aumenta
considerabelmente o orzamento
a xestionar, senón que entrará
nun campo sempre moi apetecido por certas famílias cristianas.

codazos para situarse na sucesión a Fraga, a táctica estabeleceuse en poder xestionar cada
vez máis presupostos.

Control do Opus
Asi, a alteración rnáis sobresainte provén da voladura da consellaria de· Traballo. As suas competéncias, foron usadas como
chumbos para reequilibrar o re-

Outra competéncia, a de Relacións Laborais, foi a parar a unha
nova consellaria, Xustiza, Re/acións Laborais e Interior, que dirixirá a man dereita de Xosé Guiña, o tudense Diz GuedP.s. Guiña
gañaba unha consellaria e Romay gañaba presuposto. A tirapuxa parecía estar empatada, pero Guiña decidiu reclamar competéncias sobre política territorial,
por considerar que Dositeo Rodríguez non tora quen de levala a
termo na lexislatura anterior.
Pensa que con esta competéncia
poderá controlar ao partido nas
distintas localidades, e apagar lumes como o da Fonsagrada.
Ainda asi, Dositeo permanecía

Vitorino Núñez, en contra do
que poda pensarse, era tamén o
inimigo numero un de Daniel
Barata, un dos homes menos
conflitivos do anterior Gabinete.
O Presidente do parlamento
pretendía que o seu posto o
ocupase Miras Portugal. Ao final, cando viu que quen ia facerse con el era Portomeñe, púxolle tamén proa en aras do ourensanismo marxinado.
Fraga non tiña case capacidade
de manobra. Calquer cámbio
máis, podía desequilibrar o entarimado guvernamental. Asi, ante as
apeténcias de Pesca polas xentes
de Romay e Guiña, con Vila e Tápias como candidatos, Fraga optou por confiarlle a Xan Caamaño,
o relevo de López Veiga. Seguía
asi ao fronte desta consellaria un
non político ao tempo que aseguraba unha das millares xestións
da anterior lexislatura.

O toque de atención
de Cacharro
Con Orza, Xan Fernández e Tomás Pérez Vidal asegurados, su-

O tempo contra Fraga
A remodelación do Governo realizada por Fraga
lribarne despois de gañar as eleicións por unha ampla
maioria absoluta, demostra a incapacidade da dereita
de construir un Gabinete á marxe dos baróns. Fraga,
igual que Fernández Albor, segue preso dos distintos
líderes provinciais, pero a dificuldade de mantera
estabilidade partidária vai en relación directa ao tempo
que tarda en acercarse a data do seu próprio relevo. As
causas que fixeron fracasar a Barreiro Rivas son as
mesmas que agora atrompicallan os intentos de Fraga
de realizar unha transición organizada dentro do
próprio PP na Galiza. Coa agravante de que cada vez
lle queda menos tempo e a vantaxe de gozar cunha
amplia maioria absoluta, ainda que esta non chegue
aos deputados que Cacharro ten en Lugo.

propugnando na campaña eleitoral, unha defensa máis
firme dos intereses dos sectores galegos agredidos
ante a presión das bases e un posíbel corrimento cara
o BNG. Esta concepción leva, ademáis, a desmarcarse
de Madrid.

Pero á par que as loitas polo poder dentro do partido,
no PP están a aparecer outras fendas que, se ben non
se poden calificar ainda de ideolóxicas, si expresan
unha loita de intereses máis alá dos personais ou de
grupo. Parte dos líderes, encabezados por Cacharro
Pardo, pretenden, en consonáncia co que xa viñeron

A idea de diálogo co BNG non foi ben recibida por parte
dos deputados da dereita, pero ainda sentou piar o
recoñecimento realizado por Fraga de que a causa da
maioria dos problemas era a Unión Europea e que
pouco se podia facer contra desa situación. Viña a
asumir, deste xeito, as teses do BNG e, co

primicia Traballo e Servícios Sociais, parecia que xa estaba todo
encaixado. Quen dixo todo? Cacharro Pardo, quedaba esquecido
alá en Lugo. Cornera con Barreiro,
falara con Vitorino e tamén con
Guiña ... , até que se soubo que
pretendia Agricultura. Desde Lugo
afirmaban que "as bases revélanse polo da Cuota Láctea, mentres
Xan Fernández, Romay e Orza,
defenden outros intereses distintos aos daqueles que nos dan os
votos". Era a revolución. Cacharro
afirmou, con finura, que el non daba sostido ás bases agrárias provinciais e, deixou entrever que oito
deputados poderian cambiar o
sentido de voto nalgunha ocasión
se fixese falta. Fraga perderia a
maioria absoluta.
Cacharro falou con Fraga directamente e, cando apareceu en
Meira con toda a Corte dos Miragres para realizar unha inauguración (dous dias antes de
darse a coñecer o Governo), decidiu non asistir á comida, dando a entender que en Lugo
manda el e non ten porque entenderse con outro que non sexa Fraga, ao que xa lle plantou
cara en máis dunha ocasión .
Fraga insistiu que non habia
postos disponíbeis e Cacharro
en que era necesário que algun
dos seus estivese no Governo.
Chegou a dicer que, se facia falta entraba el en Agricultura.

Esta percepción de descontento na próprias bases ante
a pasividade da Xunta en temas como os da Cuota
Láctea, o desmantelamento industrial, o peche de
caladoiros etc., asi como o exemplo dun PSOE desfeito
e á deriva por ser subsidiários de Madrid nos temas
capitais para Galiza, foi o que levou a Fraga lribarne a
tenderlle unha man ao BNG. Só cinco persoas sabian
da proposta que ia realizar o Presidente no debate de
investidura.

Cacharro anúncia
a sua entrada na
carreira sucesória.
Vitorino seria o
grande derrotado.

Outro cesado, Gil Sotres, terá a
Dirección Xeral do Instituto da
Vivencia e Solo. António Couceiro, que ocupaba o cargo que
obstentará o ex conselleiro de
Traballo, tarase cárrego da dirección xeral de emprego. Seguirán nos seus postas os secretários xerais de Deportes,

Durante o próximo
ano e médio o
governo funcionará
pexado pala loita
na substitución
de Fraga.

Protección Civil e Relacións coas Comunidades Galegas,
Eduardo Lamas, Xosé Luis Aboal e Fernando Amarelo. Xosé
António Ferreiro, que estaba en
Turismo, ocuparase da delegación da Xunta en Madrid, ocupando o seu posta un home de
Romay, García-Bobadilla. Nesta
tarefa compensatória situou a
Santiago Camba como director
xeral de Xuventude.

Beiras quedaba convertido neste debate como
oposición formal e legal, mentres que a referéncia de
Presedo a acordos institucionais, nen sequer mereceu
a atención do candidato a presidente. Por se fose
pouco, mostrouse máis crítico, até despectivo, co
candidato socialista que co nacionalista.
A pergunta agora é cómo vai influir esta situación na
política práctica que vai a levar a Xunta nestes
próximos anos. Cal vai ser a capacidade de manobra
de cada conselleiro? Está disposto Fraga a que se
esfarele o PSOE ante os intentos de pacto con alcaldes
socialistas dos seus máis directos colaboradores? Até
que ponto o BNG, que aceitou deseguida a proposta de
diálogo de Fraga, está disposto a chegar a acordes co
PP despois de experiéncias como a das autovias ou
dos pactos Xunta-sindicatos? •
ANOSA TERRA

r------------------------------------------------,
Estaria equilibrado
entre "partido e parte técnica"

Fraga afirma que
o Governo responde
ás novas prioridades

Quen non recibiu até agora compensación foi o responsábel de
Seguridade, Xusto Albariño, pero
este non era político. Outro que
está a negociar un ascenso directamente con Fraga para cando a
nova remodelación é o responsábel de comunicación, Pérez Varela. Mentres tanto hilvánanse
alianzas. Se Guiña tende pontes
con Francisco Vázquez, con coñecido comentarista· político como intermediário e alguns empresários como garantes da operación, Cacharro acércase a Barreiro e a Xerardo Estevéz, coa
anuéncia de alguns integrantes
de Unidade Galega. Un alto cargo da Xunta definía estes tempos
políticos como de "apareamento",
considerando que o máis positivo
foi que "Madrid non logrou meter
o nariz e o que ocorreu foi en virtude da correlación de forzas
existentes na Galiza". •

Fraga lribarne xustificou a
reorganización do Governo
na "necesidade de atender
eficazmente as prioridades
marcadas para a lexislatura
e administrar mellor os recursos disponíbeis". A criación
de duas novas consellarias,
Xustiza, Relacións Laborais
e Interior e Família, Muller e
Xuventude, asi como a desaparición de Traballo e Relacións lnstitucionais, responderian, segundo puxo de manifesto Fraga na apresentación dun libro sobre os viñas
á que asistiron a maioria dos
conselleiros, ás novas prioridades desta lexislatura, centradas fundamentalmente na
defensa e atención da muller
e os nenos, a criación de
emprego e a potenciación da
formación profisional. O presidente afirmaria tamén que

PEPE CARREIRO

Ao final fóronse arranxando as
cousas. Manuela López Besteiro ocuparia unha nova Consellaria, criada, ad hoc, a de Família,
Muller e Xuventude. Pero non
queda aí o acordo entre Cacharro e Fraga. O lugués puxo de
manifesto o seu interese por tutelar dalgun xeito a sucesión a
Fraga. Segundo fontes próximas a Guiña, cando nomeen ao
do Deza Vicepresidente, na cri se posterior aos comícios municipais, Cacharro ocuparia a carteira que deixa Guiña vacante.
Desde Lugo a versión é moi outra, afírmase que Cacharro desputará direitamente a sucesión
a Guiña e Romay, considerando
que Vitorino está fóra de xogo.
Seria o primeiro descartado.

a composición do novo Governo gardaba un "equilíbrio
entre o partido e a parte técnica".
Os novas conselleiros, agás
López Besteiro, recusaron realizar declaracións mentres
non tomen posesión do seu
cárrego. A deputada lucense
e nova conselleira de Família, Muller e Xuventude, negou que a sua entrada no gabinete obedecese ás presións de Cacharro Pardo,
afirmando que unha das suas
prioridades seria a de levar
adiante o Plano de Emprego
Xuvenil, anunciado xa por
Fraga lribarne.
Tamén se pronunciou sobre a
petición realizada polo Presidente para que o índice de
natalidade das famílias galegas aumentase até tres tillos.
Manuela López Besteiro considerou que seria positivo o
aumento da natalidade, pero
afirmou que a de ter fillos é
"unha decisión moi personal.
Os tillos non deben ser considerados unha heroicidade, senón un dereito das famílias
que debe de ser protexido". •

A nova conselleira

Postos para todos
Ainda asi, pésia ás compoñendas, a estrutura do PP seguia a
renxer. Fraga tiña que seguir
equilibrando. Noemaba ao cesado Daniel Barata, asesor especial, con despacho, coche oficial
e soldo de viceconselleiro. Idéntico pasto ocuparáo o comisário
do Xacobeo 93, Carro Otero.

chamamento á colaboración , a necesidade de facerlles
fronte con contundéncia aos problemas derivados de
Bruxelas.

1

estreouse
replicando a
Fraga: "ter tillos é
unha decisión
persoal e non
deben ser
considerados
un ha
heroicidade"
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Os ecoloxistas critican a non criación da Consellaria de Meio Ambiente

PSOE e BNG califican
ao novo Governo de 11 componenda interna"
Nacionalistas e socialistas
coinciden á hora de valorar o
novo Gabinete nomeado por
Fraga lribarne, afirmando
que o presidente só se preocupou de atender as demandas dos distintos dirixentes
provinciais do PP. Anúncian
división internas e "loitas por
colocarse non bó lugar cara
1995, ano no que, previsibelmente, comece a sucesión".

ben sendo habitual, Fraga
non estivo á altura das circunstáncias", e que fixo "un
mal uso dos votos que lle
deu o povo galega". Desde o
PSOE criticouse a continuidade de conselleiros cuestionados como Xoan Fernández, continuidade que consideran "inexplicábel ", calificando ao novo Governo como de "segunda división".

O BNG asegura que Fraga
non tivo en conta os problemas de Galiza nen percurou
persoas capaces para solucionalos, considerando que
"esta equipa continuista está
condeada ao fracaso". Desde
o BNG afirmase que "o país
non está para batalliñas internas, senón que necesita solucións urxentes", criticando o
aumento de gasto que vai supo ñ e r esta remodelación,
fronte á austeridade que propugna Fraga lribarne.

Os nacionalistas non entenden a criación dunha consellaria dedicada á família e a
muller, estimando que esta
consellaria é "meramente
estética e froito do reparto
do poder". Os partidos da
oposición coinciden á hora
de afirmar que "Fraga desaproveitou unha boa ocasión
para facer un Gabinete forte
a fin de afrontar os importantes retos económicos de
Gal iza".

No PSOE ven no novo Gabinete unha "orientación reaccionária", que se manifestaria, entre outras cousas, na
eliminación da Consellaria de
Traballo e Servícios Sociais.
Os socialistas manteñen que
esta medida supoñerá unha
menor atención a ambas
cuestións. Un portavoz do
PSOE manifestou que "como

Crítica dos
ecoloxistas

PSOE e BNG coinciden nas suas críticas ao novo Governo Fraga.

A Asemblea de Grupos EcoJoxistas e Naturalistas de Ga1ícia (AGENG) valorou moi
negativamente que Fraga iribarne non decidise a criación
dunha Consellaria do Médio
Ambiente que integrase todas as competéncias autonómicas, hoxe dispersas en vá-

rias consellarias. A AGENG
recórdalle a Fraga que durante a campaña eleitoral de
1989 afirmaba que "se se
quer obter resultados concretos e axilizar a tarefa administrativa é preciso ordenar
urxentemente a administración am~iental galega. Por

A. IGLESIAS

:

Unión Europea, coa única excepción do Estado español ,
existe Ministério do Meio Ambiente. Recordan tamén coPara a coordenadora ecolomo moitas outros governos
autonómicos contan con esxista galega a actual administración ambiental é insatis- , tas consellarias ou axéncias ,
algo que o PP defende a nífactória, pondo de manifesto
como en todos os estados da
vel estatal.+
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iso o PP criará a Consellaria
do Médio Ambiente e Ordenación do Território".
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A contaminación da
costa procede de
sesenta indústrias
relacionadas no
avance do Plano
Hídrolóxíco GalízaCosta que ven de
publicar a Consellaria
de Ordenación do
Território. Delas, 25
son conserveiras,
pero as que xeran o
volume máis alto de
vertidos son
indústrias de grande
volume como Ence,
Tafísa, lnespal ou
Repsol. Outras doce
indústrias situadas no
interior provocan
contaminacións de
importáncia no
sistema fluvial. A
asociación ecoloxista
Arco Íris divulga os
pormenores da
publicación en senllos
documentos críticos.

ANXO IGLESIAS

Desembocadura dos sumidoiros de Vigo, na praia de Alcabre.

Os dados proceden do Plano Hidrolóxico Galiza-Costa da Cotop

Sesenta indústrias contaminan gravemente
a beiramar cos seus vertidos
•G.L.T.

A COTOP aporta unha relación
deta llada das empresas que
contaminan e incorpora as previs ións da própria Xunta cara
ao horizonte do ano 2014, data
prevista pola Conselleria para
o remate dos traballos. Todos
os vertidos da costa son competén ci a da Cotop e algunha
indústria das que aparecen citadas atópase en curso de expediente ou denúncia por delitos ecolóxicos . Este é o caso
de Ence-Elnosa contra a que a
própria asociación Arco Iris
apresentou denúncia por risco
continuado contra a saúde pública que está a ser tramitada
pola Audiéncia de Pontevedra.
Outra fábrica expedientada é a
de Tradema, que provoca unha
grave contaminación desde o
Miño deica Os Caneiros. Tradema tora denunciada pala
Contraria de Pescadores do
Miño.

Contra a pesca
e o marisqueo
As empresas que contaminan a
costa introducen elementos que
alteran en profundidade as actividades tradicionais da pesca e
do marisqueo. Arco Iris sinala
que enfouxan as augas, acumulan lamas e concentran metais
pesados nas cadeas tróficas e
recorda que desde finais da década dos oitenta, como revelan
os dous estudos divulgados pala Cotop: "Análise do estado
bio-químico e organoléptico de

cinco sistemas de Rias", e "Estudo Integral e de Planificación
dos rios Ulla, Sar e Umia".
Dacordo coa normativa, todos
os pontos de vertido deberán
ser convertidos nun prazo máximo de dez anos. Hoxe, a carga
contaminante enviada ás canles
dos rios interiores é de 434.420
unidades de contaminación.
Calcúlase que despois de tratam en to a carga pode ser de
72.906 unidades.
No total, as 873.079 unidades
de hoxe, ficarán en 120.180 o
que significa que pode ser eliminada o 86,2 por cento da carga
contaminante.
En Outubro de 1990 a Xunta organizou un curso sobre canon
de vertidos no que se apunta-

ron critérios para a aplicación
da taxa por contaminación. Citando o documento de conclusións deste seminário , Arco Iris

'De acorde coa
normativa, todos
os pontos de
vertido deberán ser
convertidos nun
prazo máximo de
dez anos'.

sinala que máis da terceira parte dos concellos galegas carecen de sistemas de depuración
de vertidos.
Despois de reclamar da Xunta a
ampliación dos dados reais da
carga contaminante de todas as
empresas galegas, a asociación
ecoloxista anuncia a presentación dunha série de alegacións
sobre o Plano Hídrolóxico Galicía Costa.

Arco Iris reclama a aplicación
urxente do canon de vertido
previsto na Lei de Augas e na
Leí Hidráulica, aprobada en Xuño deste ano, e reclama que no
organismo autónomo Augas de
Galicia figure unha representación do movimento ecoloxista.

O Plano Hidrolóxico de Galicia-

r---------------------------------------------------------------------------,

O vertedoiro da CE
O Plano de Incineración previsto pala Xunta pode converternos no vertedoiro da CE. Esco/a para Todos fai esta adverténcia na conclusión das xornadas
sobre recollida selectiva do lixo.
A incineración do lixo, tamén
coñecida por tratamento industrial de resíduos, é unha solución qua, que produce un elevad o custe enerxético, sobre
todo no que se retire á queima
de orgánicos. O sistema de
queimar residuos está a ser

suplantado en todo o mundo
pala recollida selectiva e o reciclad o, fórmulas que reducen
drásticamente o crecemento
do lixo. Pola contra, ao estabelecer a incineración no remate
do proceso a producción de resíduos aumenta.

Escola para todos sinala que esta política non só dana á saude
da povoación, senón que ameaza con converter Galiza no vertedoi ro dos paises da CE que
non queren incinerar o seu lixo.

O Plano de Incineración da
Xunta configura co vertedoiro
de lixos industriais de As Somozas, instalado polo IN/, toda unha especializacion industrial en resíduos. O caixón de cemento de As Somozas e a fábrica de trata.mento
de lixos anexa exceden en
dous tércios as necesidades
da industria galega. Esa cantidade de residuos de alta toxicidade será importada desde zonas industriais de fóra
de Galiza.+

L---------------------------------------------------------------------------~

Costa relaciona os nomes das
indústrias que provocan a carga
máis alta de contaminantes por
teren as augas no ponto de vertido inferior a tres. As directivas
comunitárias consideran estas
augas como non aptas para a
potabilización.
As doce indústrias son: Ecar,
de Mondoñedo, que verque no
ria Masma; Ecesa de Foz , no
ria Ouro; Endesa, de As Pontes, no Eume; Epabasa de
Cambre, no rio Mero; Calvo, de
Carballo, no Anllóns; Ríotínto,
de Tauro, no Brandelos e Picusa de Padrón, na Ulla. O río Lagares recibe os vertidos contaminantes de Alvarez, Cementos
Cosmos, Citroen, lndugasa e
Unión Cristalera.
Na beiramar, a releváncia contaminante corresponde ás industrias Meldorf, lnespal, Repsol e Rivera, na Coruña; Megasa e Bazán, no Ferro!; Escurís,
Onza de Oro, Friscos, Finsa e
Gealsa en Arousa e Calvo, Barreras e Vulcano na ria de Vigo.
A ria de Betanzos recibe unha
importante carga de contaminación de Tradema.
No estudo da Xunta chama a
atención a auséncia de cifras e
informes de contexto sobre casos sobranceiros de contaminación industrial, como son os de
Elnosa en Lourizán e lntasa no
San Sadurniño, responsábeis
da contaminación por mercúrio
da ria de Marín e da degradación do río de Xubia. +

DIAS
XOSÉ LOIS

• Acordo do GATT:
os EEUU ceden,
o Norte gaña,
o Sul perde

Maurice Allais tamén se
mostrou contrário ao Tratado de
Maastricht, recoñecendo que,
como xa afirmara, foi un fracaso
total. Allais pide que antes de
anda se faga "unha constitución
europea e unha autoridade
política comun". +

•Amarre total da
frota do Cantábrico

A mesma semana na que o
Deportivo de A Coruña
conseguia o primeiro pasto en
solitário da liga de fútbol
española, tiña que dicer adeus a
sua singladura Europea ao
perder por un gol a cero o
Eintracht alemán.

Os dirixentes das contrarias do
Cantábrico decidiron convocar un
amarre total das frotas pesqueiras
destes pósitos como medida de
presión para que a Unión Europea
restrinxa o uso das volantas. Ao
amarre están convocados os barcos de todas as artes agás os
arrastreiros. Paralelamente decidiron convocar unha manifestación
en Bruxelas, previsibelmente para o
20 de Nada!.

Se os coruñeses recebiron un
gol no último minuto na
Alemaña, na Coruña, un fallo
defensivo, permitiulle marcar ao
Eintracht a pouco de comezar o
partido de volta. Os intentos dos
coruñeses, xogando máis co
corazón que coa cabeza,
aguilloados por un púlico
totalmente entregado, non deron
o froito apetecido, non senda
capaces nen sequer de marcar
un gol. Quedaba tronchada
deste xeito a xeira máis
importante dunha equipa galega
nas competicións europeas. O
público, ao final, despois de
agardar quince minutos a que os
xogadores saisen a saudar,
como se tivesen gañado o
partido, despediunos afirmando
que para o próximo ano estarian
desputando Liga de Campións. •

A Unión Europea e os Estados
Unidos conseguiron porse de
acorde na liberalización do
comércio agrícola. Fráncia
aceitou o princípio de acordo,
ainda que pede compensacións
para os seus agricultores ao
resto dos sócios comunitários.
Sempre que o Norte económico
dentro da Unión Europea pide
compensacións é o Sul quen
perde, entre eles Galiza.
O Prémio Nobel de Economia,
Maurice Allais afirma que o
GATT significa o domínio dos
Estados Unidos e que o "libre
comércio é unha nova forma de
colonialismo, ainda máis
temíbel, polo que é necesário
protexerse das importacións".
Allais considera que Europa é a
cabeza de turco dos Estados
Unidos que, na vez de abrirlle
as fronteiras aos paises en vias
de desenvolvimento que lle
quedan máis perto, pretende
que sexa Europa quen o faga. O
Prémio Nobel francés considera
que o Banco Mundial, o Fondo
Monetário Internacional, a
OCDE e o GATT dependen dos
EEUU e serven unicamente aos
seus intereses. O GATT, afirma,
"non ten nada que ver cos
intereses dos paises en vias de
desenvolvimento. Trátase
unicamente de defender os
intereses americanos".

• Deportivo,
primeiro en España,
apeado de Europa

pretendida por Rabat.+

• Deixan plantada
á Constitución
Cumpliu quince anos. Celebrou
o aniversário e deixana case
soa. No Congreso dos
Deputados non habia nen un só
representante do PNV, CiU, EA,
HB, Coalición Canária,
Izquierda Unida ... Felipe
González preferiu a Hillary
Clinton e Aznar, mentindo, dixo
que tiña gripe e apareceu de
vacacións en Roma. Só estaban
presentes vellestórios políticos
rememorando aqueles dias da
transición cando estaban cheos
de protagonismo. Os
nacionalistas bascas e cataláns
afirmaron que "como non hai
nengunha vontade de recoñecer
os feitos diferenciais das nasas
nacións, non ten sentido a
participación nacionalista nestes

actos". Para darlle coorido o
Congreso convidou aos
rockeiros de Los Rebeldes, que
compareceron coas suas
chupas de coiro. •

• Viaxe de Felipe
González aos
EEUU
Felipe González viaxou o Diada
Constitución aos EEUU.
Segundo uns ia na percura da
amizade con Clinton.
Apareceron sorrintes. Outras
fontes afirman que buscaba
receitas para sair da crise. O
Embaixador amaricano xa llas
publicitaran en Madrid: máis
despidos e máis libre. Tamén
percuraba que lle levantasen o
embargo a Cuba. Clinton só
dixo "hoxe non". Tamén tivo
tempo de ir cear polbo co
Príncipe.•

•O eurodeputado
José Posada a Rúsia
O eurodeputado galega, José
Posada, deslocarase a Rusia en
misión de observación e
vixiáncia ante as proximas
eleicións. Posada forma parte
da misión enviada polo
parlamento europeu para o
control dos comícios, cobrindo
distintas áreas dentro da
Federación.
En Rusia están a denunciar os
metodos de leltsin, cuxos
partidos pro guvernamentais
non só usan a propaganda do
Governo , senón que teñen
diñeiro provinte dos bancos
extranxeiros para realizar a
campaña . Pala contra, os
partidos da oposición atopan
toda clase de trabas, non só
para poder realizar a sua
actividade senón de poder
difindir a sua mensaxe, pois o
presidente ruso proibiu aqueles
que vaian contrarios á reforma
da Constitución .•

• Acantazan a Casa
Consistorial de
Ribeira
Na naite do 5 de Decembro centos
de xoves apedrearon a Casa Cansi starial de Ribeira. Existen duas
versións contradictórias sobre as
feítos. Desde o concella afírmase
que é un feíto instigado polos donas
dos locais nocturnos, mentres que
os empresários hoteleiros argumentan que a causa foi a prepoténcia
da Policia Municipal.
Sexa cal for a causa, o certo é que
ás tres da noite a Policía Municipal
comezou a pechar os bares, notificándalles a denúncia aos que permañecian abertos. Segundo ian pechando estes estabelecimentos os
xoves íanse concentrando fronte a
Casa Consistorial até chegar, segundo testigos presenciais , a unha
cifra de uns catrocentos. Os berros
contra do alcalde do PP e contra a
presidenta das Amas de Casa, considerada como promotora dos peches , deixaron paso ao lanzamento
de toda clase de obxectos contra o
consistório , causando numerosos
destrozos na praza.
Os altercados cos mozos estanse a
producir cada vez que en calquer
movida nocturna se intenta facer
cumprir o horário de peche . Compostela tivo unha bula especial para
o peche despois de tumultuosos
distúrbios . •

•A ONU autoriza
o plan de Gali
para o Sahara
A iniciativa do secretário xeral
de nacións Unidas, Butros Gali,
recebeu a aprobación do
Consello de Seguridade.
Segundo esta proposta o
referendo no Sahara
celebraríase en 1994. Segundo
a fórmula proposta por Gali, o
eleitorado que poderá votar na
consulta estará composto por
membros de todos os grupos
tribais representados no censo .
español de 1974. A Fronte
Polisária rexeita esta fórmula
por considerar que este sistema
pode sopoñer a inclusión de
persoas que, pertencentes á
mesma tribu, teñan
nacionalidade marroquina.

•Unha placa
recorda a casa na
•
que v1veu
Alexandre Bóveda
A viuva de Alexándre Bóveda,
Amália Alvarez Gallego, descubriu
o 7 de Nadal unha placa na casa na
que viviu nos últimos anos da sua
vida o martir galeguista, no município de Poio, perto de Pontevedra.

ANXO IGLESIAS

O Consello de Seguridade
pronunciuse sobre este tema
despois de moitos meses de
siléncio, considerado por moitos
como cómplice de Marrocos. A
proposta aprobada significa a
aceitación da base eleitoral

A UE xa decidira prohibir as volantas de 5 quilómetros, pero permite
a utilización de mallas de dous quilómetros e médio. Os mariñeiros
do Cantábrico pretenden que se
proiban todos os enmalles á deriva. As perdas que tiveron na última campaña boniteira polos paros
en protesta polo uso destas artes
que fan os pesqueiros galas foron
case dunha terceira parte da costeira , repercutindo sobremaneira
no porto de Burela, o principal porto baniteiro. +

•César Aguiño entra na cadea
O ma~es 7 de nada! entrou na cadea de Vigo, Cesar Aguiño, o primeiro insubmiso galega condenado,
de~po1s de ser rechazado en duas ocasións por "non ter os papeis en regla". Unhas cincuenta persoas
est1~~ron presente~ protestand<? ~ontra do servício militar, encadeándose nas rellas da prisión cando
Agu1no entrou no carcere. A pohc1a cortou as cadeas e desaloxou aos presentes. Estas concentracións
repetiránse todas as semanas mentres o insubmiso permañeza na cadea. •

O acto foi organizado pola Fundación Alexádre Bóveda, intervindo
como representante Ogándo Vázquez e estando presentes tamén
membros da corporación municipal
de Poio, asi como outros familiares
do insigne galeguista. +

ALIZA E M NDO
CONFLITOS NOS CONCELLOS

Un dos acusados perdeu un olla nos incidentes de Xuño de 1989

Vintecinco viciños de Cangas xulgados
por 1 insurrección' e 1 sedición'
A fiscalia do Estado solicita
penas de até catro anos de
prisión menor para alguns dos
viciños xulgados polos
incidentes ocurridos en Cangas
o 1 de Xuño de 1989 e que só
tiveron o seu ponto final meses
despois coa dimisión do alcalde
e actual membro do Consello
Nacional do PS de G-PSOE,
Lois Pena. A vista oral do xuizo
comezará hoxe Xoves dia 9 no
Xulgado número un do Penal de
Vigo.
As penas máis graves son as solicitadas, polo delito de sedición, para Mariano Abalo, Manuel Camaño, Martin G.
Cordeiro e António Sangabriel, os tres
primeiros actuais concelleiros da FPG
e o último ex-concelleiro de EU. Outros
nove veciños foron tamén acusados de
sedición, ainda que sen agravantes.
As conclusións provisionais do fiscal
relatan que desde meses antes xa reinaba en Cangas un ambiente de "indisciplina cidadán" e califican os feítos
ocurridos o 1 de Xuño de "21 horas de
insurrección".
O home deitado no chan perdeu un olio
nos incidentes. De pé, á dereita, o autor do
disparo con salpicaduras de sangue no
pantalón.

Pola sua parte o avogado defensor,
Xosé Chapela, asegura que o ministério fiscal e o avogado do Estado acabarán por retirar os seus cargos, como xa
o fixo Lois Pena que encabezaba a
acusación particular. Chapela considera que de haber algunha condena isto
non seria beneficioso para a convivéncia na vila.

Viruléncia da Garda Civil
Mariano Abalo, concelleiro e dirixente
da FPG lembrou que "a xustiza esta
sendo permisiva cos golpistas, mentres
acusa de sedición a uns concelleiros
democraticamente eleitos por defender
os intereses populares". Abalo lembra
que un dos veciños perdeu un olio nunha das virulentas cargas da Garda Civil
e que paradoxicamente encóntrase entre os acusados.

'As presións populares
xeraron alarma entre a
povoación', sinala,
nun paradoxo, o fiscal.

Unha das frases empregadas polo ministério fiscal nas conclusións presentadas a este xuizo está a chamar notabel mente a atención, ao sinalar que
"as presións populares xeraron alarma
entre a povoación". •

A vítima no lugar do suceso onde perdeu o
ollo. Hoxe é un dos acusados e debe
respostar á petición do fiscal de catro anos
de prisión menor.
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ENSINO UNIVERSITÁRIO
A proposta de
reforma dos
estatutos da
universidade de
Santiago foi
derrotada na
última reunión
do Claustro. Na
fotografia, á
esquerda, o
reitor Ramón
Villares.

ANXO IGLESIAS

VILLARES DEVE FICAR SABENDO
XAVIER VILBAR Tun.Ho
O reitor Villares chegara ao cargo grac;as
a carambola de bilhar de concitar trás da
sua candidatura a todos os descontentos
com a gestáo do anterior reitor Pajares.
Bem é certo que essa maioria, inestável
pela sua heterogeneidade, dificulta-lhe a
Villares enormemente o governo da Universidade. Ora bem, a essa precariedade
náo se lhe pode fazer frente mais que
construindo urna nova maioria sólida e
homogeneizada a partir de urna política
decidida de defesa da autonomia universitária frente aos intentos de laminagáo
da mesma por parte da lei de reforma da
LRU; a partir de urna política de galeguizac;ao efectiva da universidade; desde
urna política de favorecimento dos sectores menos favorecidos (como, por exemplo, contratac;ao de duragáo indeterminada para os professores interinos e contratados, rebaixamento das taxas de matriculagáo para os estudantes, náo discriminagao do persoal administrativo na supressao da isengáo das taxas de matriculagáo, senao se está disposto a fazer o
mesmo com os funcionários docentes) da
comunidade universitária; a partir de urna
tarefa entusiasmante para todos os membros da comunidade universitária, como
pode ser a de por as bases (aquelas cuja
factibilidade dependa da própria autonomía) para a configuragáo de urna Universidade "alternativa".
Aviado "laissez faire, laissez passer", de
deixar que o tempo vaia resolvendo os
problemas, de contemporizagáo com
torgas encontradas, de se apoiar no intento de atrair-se alternativamente os professores "mais civilizados" da Plataforma

"Regressista"'º(Plataforma Universitária
Progressista) ou os comenenceiros de
"Comenencia i Unió" (Convergencia Universitária) nucleados arredor de um grupo
de docentes de Medicina (que se guiam
pelo princípio "Entre Villares e Pajares,
quem nos dé a mares"), tinha que conduzir inevitavelmente ao insucesso. Ainda
que Villares assumise totalmente o programa dos professore s da Plataforma
"Regressista", estes - - - - - náo estariam dispostos nunca a colaborarem con ele, porque o Norte destes é
o refráo daquela
cangáo, que repetidamente di "quítate
tú pa ponerme yo".

medidas de incentivagao real para os professores usarem o galega. A equipa de
Villares também náo parece estar pelo labor de introduzir um sistema de controle
do labor docente e investigador náo só
dos professores interinos e contratados
senáo também dos que sáo funcionários.
Nao intentar realizar essas medidas nao
impediu que diminuise a oposic;ao a Villares dos "regressistas" e "comenenceiros". De intentar le- - - - vá-las a cabo, provavelmente teria aumentado a oposigáo
desses sectores,
mas, pelo menos,
Villares teria passado a história como
um reitor ousado e
"nacionalizador".
Como um Reitor
que seria recordado, porque na época da sua Reitoria
se iniciara o process o de converter a
universidade de Galiza num factor de na'cionalizagáo, de construgáo de urna cultura nacional moderna, como na sua época
foram as universidades de París para a
Franga, Salamanca para a Espanha ou
Coimbra para Portugal. Devia te-lo intentado, ainda que somos conscientes de
que é muito mais difícil passar a história
do que ser catedrático de História.

'Ainda que Villares
asumise totalmente o
programa dos professores
da Plataforma Regressista,
estes nao estariam
dispostos nunca a
colaborar com ele'.

A equipa reitoral de
Villares náo tivo urna
política decidida de
defesa da autonomia universitária,
elaborando de motu
proprio um projecto alternativo as medid as da lei de reforma da LRU, como
aquela que limita o número de professores da própria Universidade nos Tribunais
dos concursos de provisáo de pragas. A
equipa reitoral de Villares náo ousa fazer
urna galeguizagao da Universidade até o
ponto de, por exemplo, estabelecer nos
Estatutos a necessidade de que os professores, que vaiam desenvolver permanentemente a sua fungáo docente na Galiza (náo os visitantes estrangeiros), conhegam o galega ou, alternativamente,

·-·-·
STNEON

Claro que, da derrota de Villares no Claustro na votagáo final da reforma dos Estatutos da Universidade náo estáo isentas as

torgas políticas nacionalistas e as personalidades da cultura galega, pelo escasso
apoio que prestaram ao primeiro reitor filonacionalista da Universidade galega, assim como certa imprensa que -chamando a rebato- titulava o resultado da primeira volta "los docentes rechazan los estatutos de la Universidad" (La Voz de Gal icia), quando o correcto teria sido dizer "os
professores da Plataforma 'Regressista'
rejeitam no Pleno do Claustro uns Estatutos consensuados por eles no trámite de
Comissáo". Também somos responsáveis
dos membros de um Claustro que foi muito reticente a aprovar a medida de aumentar até um 30% a representagao dos estudantes no Claustro (qualificada por um representante "regressista" como demagogia democraticista) ; de um Claustro que tivo a finesse democrática de solicitar que
se elimine toda discrimina9áo sexista da
linguagem dos documentos da administra9áo universitária, mas que, em cámbio ,
náo foi capaz de aprovar outra emenda
que pretendia impedir que se discriminase
a qualquer membro da comunidade universitária pelo uso de normativas ortográficas do galega distintas da sedicentemente
oficial ; de um Claustro cujas membros, sobretudo aqueles docentes obsessionados
por perder representagáo, participam, paradoxalmente, pouco nas sessóes e debates do mesmo, mas que sempre estáo
presentes nos momentos da eleigáo e
censura de um reitor ou da votagáo final a
totalidade de um texto, quer dizer no momento da "solu9áo final".•
é professor e m embro
do claustro da Universidade de Santiago .
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RESÍDUOS URBANOS

A empresa Carbal/o factura máis de catro millóns ao mes por transportes sen destino

En Redondela desaparecen o lixo
en vertedoiros clandestinos
•X.C.

O denominado Plano de
Resíduos Sólidos de
Galiza segue indo con
retraso. Dos conflitos
provocados en várias
cidades e vilas, os
concellos tenden a
safarse guindando o lixo
en vertedoiros sen
control, aproveitando a
nocturnidade do traballo
e os problemas de
investigar os destinos.
Redondela arrastra
desde hai meses este
problema e factura
mensualmente por este
labor de ocultación,
cantidades millonárias á
empresa Carbal/o que
tamén realiza
desaparícións de lixo
para fábricas e hospitais
con coñecimento da
Xunta.
Tres empresas e o Concello teñen que mancomunar todas as
noites o seu esforzo para que o
lixo de Redondela fique deitado
ou queimado nalgun ponto da
bisbarra. A última detección destes transportes clandestinos foi
en Moaña, onde houbo denúncias particulares e municipais,
que descobriron a preséncia dos
transportes clandestinos.
Viaño, a concesionária do servício, realiza o percorrido e a recollida no casco urbano e nas parróquias. Desde Xuño pasado a
Empresa Sio cobra 25.000 pesetas mensuais por trasladar, cunha pá mecánica da sua propriedade, o lixo dos camións da concesionária aos veículos da terceira empresa implicada, Carbal/o, que é a encarregada de facer o transporte clandestino.
Carbal/o tense especializado
neste tipo de traballo, e tamén é
a encarregada do mesmo labor
nos resíduos de hospitais e fábricas. Segundo o tenante de alcalde de Redondela, Francisco
Puch, o Conselleiro de Política
Territorial, Obras Públicas e Vi vencia, Xosé Guiña, coñece astes traballos e non lle pon impedimento.

Quen sabe onde?
O grupo municipal do BNG, que
nun pleno do pasado Maio ofereceu "diálogo e colaboración"
para topar unha saida ao problema, denúncia que seis meses despois as causas seguen
igual. Segundo os dados aterecidos nen Sio nen Carbal/o foron contratadas polo concello
redondelán, "Carbal/o facturou,
só no mes de Xuño, 4.519.500
pesetas, e sostivo percorrer
15. 720 quilómetros, a distáncia
entre Redondela e Alaska, pasando por Sibéria". ··

A factura faise por unha quilometraxe total e non especifica
nen destinos, nen cárrega, nen
número de camións. Tamén non
figura número de factura non
hai fiscalización prévia, nen expedente de contratación, elementos dos que tamén carece o
trámite de pagos de Sio. Ademais, os funcionários que acreditan os transportes non figuran
traballando nesas horas. O Concello foi denunciado en diversas

resolución e efectivización do Plano de
Resíduos Sólidos. A
polémica entre reciclaxe e incineración ,
a procura de terreas
para instalar plantas
de tratamento, a res-A imposibilidade de coñecer o
ponsabilidade transfedestino do lixo en Redondela é
rida entre a Xunta e
un mistério fácil de rematar resolución, mais ao igual que su- . os concellos, están
no fondo de conflitos
cede en problemas semellantes
doutros concellos, todo remite á
como o redondelán. +
ocasións por utilizar terreas sen
permisos, e o orzamento de 63
millóns adicados ao lixo está case liquidado (apenas hai 4 millóns de psetas) e Carbal/o ten
ainda vários meses por pagar.

ANXO IGLESIAS

ANOSATERRA
oferécelle aos leitores os mellores viños galegos
cun 20º/o de desconto
TERRAS GAUDA
Viño elaborado con mostos xema das variedades
Albariño, Loureiro e Caiño branca.
Fase visual: amarelo palla con tons verdosos,
limpo e brillante.
Fase olfativa: arrecendos de notábel intensidade,
con moita persisténcia, combinándose os matices
afrutados da uva Albariña cos tons florais do
Loureiro, obténdose un arrecendo complexo e
moi xenuino
Fase gostativa: equilibrado, con corpo, moi
sabroso e con grande persisténcia. Destacan os
aromas de boca semellantes aos percebidos por
via directa.

ABADIA DE SAN CAMPIO
Elaborado a partir das variedades Albariño,
Loureiro e Trebcadura.
Fase visual: limpo e brillante, amarelo palla de
boa intensidade.
Fase olfativa: arrecendos primários, intensos con
tons afrutados. Moi francos.
Fase gostativa: equilibrado, cunha acidez que
destaca, dándolle frescura ao viño. O final de
boca é suave e moi agradábel.
Este viño ten sido galardonado con:
- X.V Trofeo Internacional de Alimentación e

Bebida (Barcelona 1992).
- Baco de Ouro á mellar marca nova (Madrid 1992).
- Baco de Prata en viños brancas (Madrid 1992).
Unión Española de Catadores. VI Concurso de
Viños Xóvenes.
- Seleccionado por Iberia, Lineas Aéreas en
concurso para a sua Carta de Viños (Madrid 1992).
- Viño nominado 3ª cata. Premios Zarcillo 93.
Junta Castilla y Lean.
- Medalla de Oro Vinexpo 93. Burdeos-Francia.
-Medalla de Prata 39. Foro internacional
Vitivinícola, Ljubljana (Eslovenia) ..

Se ben a adega ten por norma non apresentarse a
concursos o viño Terras Cauda está considerado
pola crítica especializada coma un dos mellares
brancas da CE como asi o atestigua ter quedado
en prlmeiro lugar diante dos outros brancos
europeus na "VIII edizione del Gioco del
PI.acere" de Itálla

PREZOS

TARXETA DE PEDIMENTO
Terras Gauda 92
Caixa de 12 botellas: 11.500 pta.
Caixa de 6 botellas: 5.750 pta.

Enviar a ADEGAS DAS EIRAS S.A.
unha vez coberto en maiúsculas.
Estrada Tui-A Guarda. 36760 O Rosal-Pontevedra

Abadía de San campio 92
Esgotado
Descomo do 20%xa aplicado. Nestes prezos está incluido o
NA e o transporte dentro da Galiza. Os pedimentos de fora
teñen un incremento de 500 pta./caixa.
Aproducción da adega este ano é de 150.000 l. (200.000
botellas), senda as previsións, nun prazo de 3 a 4 anos, de
700.000 l. cando estexan a pleno rendimento a totalidade das
60 Ha. de plantación. As instalacións, moi modernas, cantan
cos últimos avances tecnolóxicos.
Aelaboración realizase en pureza varietal por maduración
escalonada, determinándose lago por cata cada ano o
coupage máis idóneo para cada tipo de viño. Avendima faise
en caixas de plástico de pouco volume, séndolle retirada a
madeira aos ácios totalmente, xa que se realiza "maceración
prefermentativa por frio". Na fermentación alcoólica,
controlada a babea temperatura, empréganse levaduras
autóctonas mediante "pé de cuba" de mostos das mesmas
vendimas. Actualmente estase exportando a Itália, Grande
Bretaña e Portugal, prevéndose facelo a máis países.

Terras Gauda

D
Caixa de 6 botellas .... ..... .. ..... .. D
Caixa de 12 botellas ..... ......... ..

NOME ...... .... .. .... ... .. .. ........... .. .. APELIDOS ..................................... ................... ........... .........
ENDEREZO .. ... .................................................................... .......... ... .........:............ ...... ........ ....
1

,

,

i

TELEFONO ....... ............................ POVOACION .... ..................................... .... ........... ...... ... .

!

Forma de pagamento:

i

' ¡¡ O Talón bancário adxunto
1

O Ao recibo do pedimento

O Pago domiciliado<n

(1) Para pagamento domiciliado en banco ou caixa cobrir os seguintes dados:

¡
BANCO/CAIXA ..... .......... .................... ........ Nº CONTA/LIBRETA ............... .. ... ... ...... ........ ..
TITULAR DA CONTA OU LIBRETA .... .. ........................ ...... .............................. ..... ............... ..
i Nº SUCURSAL ... ........ ... ........................... .. POVOACIÓN ........ .. ... ............ ....... ..................... .
i PROVÍNCIA
..... ................ ...... .. .. ......... .. .. .. .... ..... .... DATA ........ ..... .. ...... ..... ..................... .. ... .
i
1
1

i

!

Sinatura

1

¡
l-----------·-·-·- -------·_:_--·-----------·------------------------------------------- ---·------··-·--·----·--·-·-·---·-·---·------···-_J

LIBERDADE DE EXPRESIÓN

Pepe Rei sacara á luz o sistema de financiación ilegal do PNV

A policia basca trata de desmantelar
a equipa de investigación do Egin
mente que Atutxa parecía estarse
comportando como un "xuiz paralelo" coas suas acusacións. Outras fontes da empresa expresaron o critério, compartido logo por
vários xuices, de que as acusa-

O ano acaba tal como
comenzou para o diário
basca Egin. Unha forte
campaña na sua contra,
dirixida desde o Estado,
pero apoiada desde
sectores que incluen ao
PNV, vincula de novo a
este médio cos sistemas de
obter información de ETA
para cometer atentados. O
posibel cerre do periódico,
demandado por Corcuera
antes de dimitir, ten o
inconveniente de
confrontarse a unha
audiéncia de 45 mil leitores
diários, segundo OJO.

bilizar á direción xeral de policia
do homicídio cometido por un
axente ou ao consello de administración dun banco polo desfalco levado a cabo por calquera
dos seus directivos.

MAIS MEDO A INFORMACION
QUEÁETA

En Xaneiro deste ano o asesinato
do industrial guipuzcoano e exxogador da Real Sociedad, José
António Santamaria, foi relacionado con informacións aparecidas
anteriorment~ en Egin. O xefe de
investigación do diário, o galega
Pepe Rei , publicara tres días antes unha notícia na que Santamaria era vencellada·ao "soborno de
gardas civis". Esta información
non era nova. Xa a finais de
1990, Diario 16 tora máis alá que
Egin sinalando que o dono da discoteca Ku, Santamaria, era un
dos principais implicados na investigación do fiscal Navajas sobre narcotráfico. Santamaria tamén apareceu citado tres veces
na revista lnterviu e várias máis
en Tribuna, que o situaba no centro dunha investigación do xuiz
Garzón (ver A Nasa Terra, número 554). Sen embargo, foi o diário
Egin o único vinculado ao atentado de ETA.
Agora, a fins de ano, e despois
do asesinato do sarxento da Ertzaintza, Joseba Goicoetxea, Egin
voltou a ser mencionado como
amparo informativo dos terroristas e inductor dos mesmos através das suas informacións. O
Mércores 1 de Decembro a policía basca entrou nas dependéncias do diário, mercede a unha
arde do xuiz Juan Carlos Bueren,
e incautouse de parte dos seus
arquivos . A acción policial dirixiuse contra a equipa de investigación deste médio informativo.
Posteriormente o Conselleiro de
Interior do governo basca, José
Maria Atutxa denunciou ·a existéncia dun volume de información
"esaxerado" para os usos dun periódico. Non se refería a dados
que tiveran que ver co sarxento
asesinado, senón ás fichas de
centos de empresas que supostamente serian lago utilizadas por
ETA. A policía basca apoiouse,
para facer estas acusacións, en
diversa documentación encontrada a un comando e que, ao parecer, procedía de Egin. Non se sabe a esta altura a acusación que
pesa sobre os supostos responsábeis deste trasvase de datos, nen
cantas persoas hai acu8adas.

cións son sempre individuais e
nunca colectivas, polo tanto non
poden afectar á empresa, nen
xustificar o cerre do xornal. Contradecir esta máxima legal significaría, por exemplo, corresponsa-

Pero a campaña contra Egin
arreciou neses dias. A proba da
sua desmesura e de que as intencións dos acusadores parecian ir máis alá dos documentos
encontrados en mans de ET A,
ofereceuna a própria extensión
/
/
das culpas á empresa lncresa ,
suministradora de dados para a
equipa de investigación de Egin,
e que nun primeiro momento
apareceu vinculada á estrutura
do diário basca. lncresa , empresa madrileña, da que é accionisM.V.
ta o coñecido empresário ligado
seu mérito principal non radica no material novidoso
O asunto das fichas encontradas a un membro de
ao PSOE Enrique Sarasola, desETA e que, segundo parece, terian saido do diário
aportado, senón en tela pasto en coñecemento da
mentiu de contado calquer vincuEgin non é máis que o intento de procurar unha xuscidadania, até o ponto de que algun dos seus libros
lación. Ramón Uranga deu a cotificación legal para o cerre do periódico. Desde toacadou a categoría de best-seller no País Basca:
ñecer inmediatamente as relacións que unían a Egin con Indas as instáncias públicas rexeitase un peche gucresa, incluido o montante das
vernativo por consideralo pou90 compatibel coa deA campaña in.iciada contra el -as mocidades do
mocrácia, por isa se recurre á vía xudicial. A busfacturas. En médios xudiciais
PNV chegaron a alcumalo de fascista y español- en
queda de probas que vinculen direcXaneiro e fortalecida hai escasas
bascas resulta difícil de crer que
tamente a Egin con ETA vense dansemanas trata de buscar un fio que
de tratarse dunha estrutura para
do desde hai anos. Sen embargo o _ _ _ _ _ _ _ _
fornecer de información a ETA
conduza a ETA, toda vez que as dese recurrise a lncresa e máxime
que parece molestar é ese papel de
núncias de Reí contra o PNV non
que fose o xerente da editora de
"intelectual orgánico" que Egin exerpuideron ser desmentidas ante a
ceria no mundo abertzale, segundo
Egin quen asinase persoalmente
'As denúncias de xustiza.
afirmación do diário El País o Doas facturas. Tampouco considemingo 5 de Decembro.
ran estas fontes que serva de
Este sistema, de convertir a ETA no
Rei contra o
chivo expiatório, cando en realidade
proba de vinculación con atentanon puideron ser a quen se aponta é a unha equipa dos a publicación do nome de
Pero, sobre todo, as moléstias cauinvestigación, se cadra máis pesadas por Egin céntranse na sua
certas empresas. Resultará difídesmentidas ante de
rigosa para as actividades de alequipa de investigación, unha das
cil demostrar que exista unha relación de necesidade entre eses
poucas que quedan no Estado, unguns , ten o seu antecedente claro
a xustiza'
ha vez que foron practicamente desno caso Vinader. Curioso resulta ver
datos e as bombas colocadas
manteladas as delnterviu e Diário
por ETA en bulldozers empregaa alguns médios que no seu dia cridos na construción da autovía de
ticaron a condena contra o redactor
16. Pepe Rei, autor de dous libros e
de lnterviu e mesmo contra o director de Egin, dade numerosas reportaxes, non só en Egin, senón taLeizarán. En palabras dun avomén en lnterviu e en La Voz de Euskadj, diário que
gado basca, seria case tanto coquela José Felix Azurmendi , calificándoas como "un
dirixiu, investigou a financiación ilegal do PNV atrafracaso nos intentos de axeitar a normativa penal . mo acusar de colaboración con
banda armada ao empregado
vés das máquinas tragaperras, así como a vinculaaos princípios constitucionais" (editorial de El Pais,
dunha gasolineira onde repostación de vários mandos da Garda Civil co narcotráfi1O de Xaneiro de 1984) e hoxe non dubidan en realise co seu veículo un militante de
co. -Rei baseouse en pesquisas próprias , pero sobrezar o labor inverso acusando a Egin de "sinalar co
todo en sumários abertos pala própria xudicatura. O
ETA.+
dedo á vítima días antes da sua execución".•

•MANUEL VEIGA

PNV

Ramón · Uranga, conselleiro delegado de Orain S.A., empresa editora do diário, sinalou inmediata-
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Á esque_rd~ ~epe Reí, ~ornalista vi~ués, xefe da equipa de investigación do Egin e autor de dous libros onde se denúncia a corrupción política e o narcotráfico. Juan Maria
Atut~a, a d1re1ta, conse1ero do lnte~1or ~o governo b~sco, ~ediu aos seus compañeiros da administración que se neguen a subministrar información a Egin, iniciativa que só foi
seguida polo Departamento de Industria. Atutxa ped1u tamen aos bascos en xeral, que deixasen de mercar este diário.
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pROCESOS ELEITORAIS

A esquerda gaña posicións
en ltália e Alemaña
1in
da
in·e:os
'A,
ón
a,
t

a

rin,
1to
1ra
re1is.do
3S-

:u-

:o1a /n ias
:lis
1ue
3.ra
TA
me
de
nte
je-

de
1tade
lifíre3eS
las
gade
vaco;on

tdo
;tade

Os partidos tradicionais seguen
perdendo posicións-na prática totalidade de paises onde se celebran eleicións. A pasada semana
ltália votou na segunda volta dos
comícios municipais deixando á
Democrácia Cristiana, que ainda
domina o Parlamento, con só nove alcaldes frente aos perta de
douscentos cos que contaba. A
ffi Liga Norte e os neofascistas do
MSI aprovéitanse desta derrota.
<i. O POS (antigos comunistas) e a
~ única forza clásica que sobrevive
~ e mesmo gaña posicións, mercede á sua escasa implicación en
Mesa presidencial da sesión dedicada á liberdade de expresión. De esquerda á dereicasos de corrupción. Dixoo Octa, un membro da Unión Progresista de Inspectores de Traballo, Francisco Ruis, Raúl
y Velasco, Matias Movilla, Alfonso Eiré e Gomila Mercadall.
chetto: "Non vou afirmar que señamos eticamente mellares, pero
está claro que se durante coaren-

. -g

A propriedade dos meios, clave da liberdade
de información, segundo Alfonso Eiré

As eleicións no land xermano
oriental de Brandeburgo mostran
a tendéncia descendente do partido do presidente Kohl. A CDU pasou do 32% logrado en 1990, nos
primeiros comícios celebrados no
Leste, a un momo 21 ,5%. Os socialdemócratas proclamáronse
gañadores co 34% dos votos,
mentres o POS (sucesor do SED,
partido comunista oficial da ROA)

Rolf Kutzmutz, candidato do POS
da cidade de Postdam, próxima a
Berlín, respostou á persecución da
que están a ser obxeto os dirixentes da antiga Alemaña Oriental,
admitindo que fara colaborador da
Stasi. "Non estou disposto a poñerme de xoenllos e pedir perdón.
A ROA faino todo para min". Ao final conseguiu o 43% dos votos.
A esquerda, sumados os socialdemócratas, o POS e Alianza 90-0s
Verdes, conseguiu o 64% dos votos nesta rexión de 2,6 millóns de
habitantes. A extrema dereita neonazi apenas acadou sufráxios. +

•
• •
progresistas
cr1t1ca
a pena
de inabilitación a xornalistas
•M.V.

"Medo á liberdade de expresión?"
foi o título da ponéncia do maxistrado sevillano José M. de Paúl
Velasco dedicada a analisar o anteproxecto de Código Penal , no
tocante aos delitos cometidos polos médios de comunicación. Aliberdade de expresión foi unha
das matérias tratadas no /11 Congreso de Gentes del Derecho, celebrado o pasado fin de semana
en Santiago e que reuniu a máis
de 300 xuristas procedentes de
todo o Estado, convocados pala
asociación de Juristas Progresistas. Debatíronse tamén ponéncias
sobre o racismo e a xenofóbia e
sobre as reformas procesais. Notabel interés contou a intervención
da xuiza decana de Madrid, Manuela Carmena quen radiografiu a
situación actual da xustiza.

O tamén ponente Alfonso Eiré,
xornalista procesado en 16 ocasións, matizou que hoxe o problema na profisión periodística "non
proven tanto das leis que coartan
a liberdade, como do feíto de que
máis do 95% dos profisionais non
teñen sequera a posibilidade de
seren encausados".
O director de A Nosa Terra explicou que "o 80% das notícias que
se transmiten proceden de gabinetes de prensa, ben sexan oficiais, de partidos, sindicatos, etc.,
o que produce unha homologación da información, pasto que o
90% das notícias son as mesmas
e proceden das mesmas fontes, o
que impide que o cidadán se forme unha opinión libre".

ófoi

A esquerda obten o 64%
dos votos en Brandeburgo

conseguiu o 21 %, case o mesmo
que os demócrata-cristianos.

O 111 Congreso de xuristas

José Manuel de Paúl Velasco
considerou que a figura da difamación que se pretende introducir
no novo código penal "incrementa
a represión penal" e "xustifica a
alarma con que o precepto foi recebido polos profesionais da in formación e polos sectores máis
sensibilizados da opinión pública". A asamblea definiuse maioritariamente contra a pena que se
pretende establecer de inabilitación para xornalistas.

na ria

ta anos nos impediron participar
no governo porque eramos comunistas, agora non poden acusarnos de corruptos, porque sen cargos non se poden dar comisións".

Segundo Eiré esta dinámica "é
máis rentabel para as empresas,
posta que se abaratan os custos
e non se enfrentan ao poder, nen
aos anunciantes". O mencionado

xornalista lembrou tamén unha
conclusión do recente congreso
de xuristas de Locarno sobre información e responsabilidade, onde se sinalaba que "a proteción
contra as notícias só pode vir da
transparéncia na propriedade dos
méios informativos".
O congreso aprobou várias resolucións nesta matéria: solicitude
de promulgación de leis anti-trust
que impidan a concentración dos
méios nunhas poucas mans; libre
acceso de xornalistas aos datos
públicos, poñendo a lexislación á
altura doutros paises ; regulación
da publicidade en matérias como
o sexismo, racismo, anúncios subliminais etc.; considerar efectiva
a clausula de conciéncia e o secreto profisional para os xornalistas que xa recoñece a constitución e dereíto dos cidadáns a expresarse na sua língua nos méios
de comunicación, alí onde existen
dous idiomas oficiais.

Belloch non asistiu
O Congreso que estaba organizado pala Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas que
reune a xuices, fiscais, avogados
e funcionários e que goza dunha
notabel influéncia na administración de xustiza do Estado, pronunciouse pala posta en marcha
do xurado, pala ampliación dos
supostos de aborto, en favor da
criación dunha auténtica policía
xudicial e polo impulso de medidas que garantan plena e eficazmente o dereito á defensa. Tamén se aprobou unha resolución
de apoio á próxima convocatória
de taiga xeral, despois dun extenso debate.
A xuiza decana de Madrid Manuela Carmena analisou a situación xeral da xustiza e expresou o
seu temor a recoñecer "se hoxe
por hoxe quen verdadeiramente
instrue os procesos acusatórios é
a policía", co agravante de que
"os confidentes, as ameazas, os
pagos de favores de impunidade,
ou droga, son moeda habitual".
Ate o último momento foron esperados os ministros de Xustiza,
Juan Alberto Belloch, e de Asuntos Sociais, Cristina Alberdi. Belloch foran precisamente o presidente do anterior congreso.•

"Recomendamos
tomar tantos
Marrons Glacés
como ilusons se
tenham na vida,
esperanra no futuro
e alegria de pisar
aterra"
José Posada

ELABORADO POR MARRON GLACÉ, S.L.
Poligono Industrial Sam Cibrao das Vinhas
Rua Seis 1 Telf. (988) 23 05 45 1 Telefax (988) 23 07 54
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Enterro oficial en Belfast de vítimas do IRA.

A opinión pública a favor da negociación

Un ministro británico
relata as suas conversas co IRA
• JOSEBA MAc;:IAS

Era un segredo a voces.
Os contactos entre o
governo británico e os
representantes da
comunidade republicana
da 1rlanda do Norte, feitos
públicos estes dias na
prensa inglesa, veñen
desvear unha xeira de
encontros entre ambas as
partes que foran negados
sistematicamente polo
gabinete do Primeiro
ministro John Majar. Tras
a escalada violenta das
pasadas semanas e as
trabas británicas ao
proxecto auspiciado polo
lider socialdemócrata
norirlandés John Hume e
o presidente do Sinn Fein
Gerry Adams, a filtración á
prensa desta notícia é
considerada por todas as
partes un globo sonda
para captar a reacción da
opinión pública das illas.
O ambiente nestes dias nas
ruas das cidades como Belfast
ou Derry retorna paulatinamente
á "normalidade" despois de que
a escalada de violéncia das pasadas semanas recordara o clima de terror dos primeiros anos
70. Nestas últimas xornadas bares e restaurantes vacíos e ruas
desertas coa chegada da noite
foron a mellar fotografia do clima social dunha povoación que
volveu recordar o medo.
Pat Rice, concellal do Sinn Fein
polo concello de Belfast que vai
desempeñar o seu cargo municipal nun coche blindado e con
chaleco antibalas recordou a A
Nosa Terra as razóns desta situación: "Non podemos esquecer que nas últimas semanas
morreron 30 persoas en atentados absolutamente indiscriminados -sinala. Nos meses anteriores, os lealistas viñeron
asasinando aos católicos nacionalistas case diariamente.
1

1''

Eles falan de violencia de resposta. Pero para a povoación
nacionalista queda claro que o
obxectivo dos unionistas é expandir o temor entre a povoación civil".
Nos círculos protestantes considérase, sen embargo, que o
clima de violéncia destes últimos dias é consecuéncia directa da acción armada do IRA
que causaba dez martes, várias delas indiscriminadas, o
pasado 23 do Outubro nunha
das zonas lealistas máis populosas de Belfast, nun atentado
no que tamén morria o xove voluntário irlandés que manexaba
o artefacto.

Major nega para a galeria
O início de conversacións poderia levar á pacificación definitiva
dun ponto da Europa que foi fonte contínua de conflitos, especialmente desde que no século
XVII tora colonizada maioritariamente por povoadores provenientes da Inglaterra e Escócia.
A principal novidade foi sen dúbida a proposta conxunta realizada polo líder do Partido Socialdemócrata John Hume e o
presidente do Sin Feinn, Gerry
Adams, que propón a necesidade de atopar unha solución coa
axuda de instáncias internacionais e o recoñecimento do direito a libre determinación nacional
dos irlandeses do Norte. A proposta foi aceitada como base inicial a primeiros de Outubro polo
IRA e contaba ademais, segundo sondaxes de opinión, cun
apoio perto do 70% da povoa-

'Os lealistas
viñeron asasinando
aos católicos
nacionalistas case
diariamente'

ción da República de Irlanda.
Paralelamente foi rechazada publicamente polo Primeiro ministro inglés John Majar na sua intervención ante o Parlamento
europeu, nunha alocución á que
non era allea, sen dúbida, a necesidade dos conservadores britanicos de seguir contando co
apoio duns votos unionistas no
Parlamento británico que lle garanten o mantimento da estabilidade governamental.
Trátase da expresión pública
da atitude governamental inglesa, que ven ser cuestionada
nestes dias por unha filtración á
prensa que fala de contactos
periódicos e estábeis entre o
governo e o IRA. Para Pat Rice, "a negación dos encontros
e a imaxe dura permanente que
manteñen os conservadores ingleses e unha atitude de cara a
galeria. Todo o mundo sabe
que o diálogo é inevitábel e que
comezaron os primeiros contactos técnicos".

Recoñecimento
no parlamento
O pasado Luns Patrick Mayhe,
secretário de estado para o Norte de Irlanda, defendia na londinense Cámara dos Comuns os
contactos secretos con representantes do Sinn Fein nunha alocución na que resumia os encontros que el mesmo protagonizara. Durante o debate parlamentário que seguiu ás declaracións
de Mayhew, o pastor protestante
lan Paisley, líder do DOP, o partido unionista máis radical, foi expulso da Cámara Baixa.
O difícil proceso para a pacificación do Ulster parece ter entrado pois nunha nova fase. Nela
sucedéranse as confirmacións e
os desmentidos públicos, as
martes violentas e os momentos
de tensión. Pero como sinala a
A Nosa Terra o concellal republicano irlandés Pat Rice, "son
tantas as esperanzas postas encol da mesa, despois de deceas
de anos de enfrentamento, que
irnos deixar aberta, ainda que
sexa moi levemente, a porta da
esr;>eranza". •

Dentro da política agrária, un instrumento concreto utilizado con
profusión é a concentración das parcelas para mitigar o problema do minifundismo. A concentración facilita a introdución de
maquinária, reduce custos de transporte, permite unha mellar
organización da produción e rotación nos cultivos e homoxeneiza as explotacións. Naturalmente, ao aumentar o tamaño das
explotacións, a posibilidade de obter rendimentos superiores vese só limitada pola adopción das técnicas de produción axeitadas e pola eficiéncia técnica e económica derivada da organización microeconómica da empresa e da situación dos mercados
de factores (inputs) e dos produtos finais (outputs) . En definitiva,
agás casos moi específicos, a concentración de parcelas pode
valorarse, en si mesma, como positiva.
Mais o problema das diversas políticas é que soen estar moi relacionadas entre si. Pois resulta que, ás veces, unha política pode entrar en contradición con outra doutro organismo e, mesmo,
xerar efeitos externos negativos para toda a sociedade só medíbeis tendo en conta a teoria dos bens (e males) públicos. As diversas políticas e a sua instrumentación han de estar ben deseñadas e tamén correctamente aplicadas no nível micro, pero o
máis importante é que exista unha unidade, un guieiro firme, unha coordenación e unhas prioridades claras. Na actividade de
governo débese fuxir dos compartimentos estancos, dos reinos
de taifas ou da excesiva autonomía das unidades administrativas , caldo de cultivo da irresponsabilidade e da ineficácia.
Todo isto non é doado, pela
_ - _ - - - - - tendéncia das administracións a autonomizarse do poder político e do control dos
cidadáns, derivando na maximización presupostária e na
persecución de intereses privados.

'A concentración

parcelária na Límia
deriva nun
instrumento
que se
utiliza por inércia'

Todo isto ven a conto para
tratar de explicar alguns dos
efeitos derivados do proceso
da concentración parcelária
seguida pela Xunta de Galiza
nos últimos anos, e, en particular, as consecuéncias que
tal política tivo na comarca de
Xinzo da Límia na que os resultados finais foron a destrución
masiva de espécies arbóreas autóctonas (carballeiras), o trazado de vias de comunicación excesivas para o aproveitamento
agrícola, a modificación dos recursos hldricos e a desertización
dun terreo que en moitos casos non vai poder ser utilizado para
a agricultura por auséncia de capital humano, mercados saturados por exceso de produción e auséncia de proxectos públicos
ou privados de investimentos para rentabilizar as temas concentradas . A concentración parcelária deriva asi nun instrumento
que se utiliza por inércia sen atender á problemática específica
da zona, sen unha análise custo-benefício detallada e concreta,
sen ter en canta os efeitos externos negativos de carácter social
e ecolóxico e sen avaliar as posibilidades reais a médio prazo
de tal zona, tendo en conta unha evolución previsíbel nas negociacións do GATT, da PAC, etc. Por desgrácia, a desecación da
lagoa de Antela para producir patacas ou ermos non foi. suficiente lición para os estrategas foráneos da Xunta de Gal1za, para
os que a principal ilusión parece ser converter Galiza nun deserto como xa o é Castela. +

OESENVOLVIMENTO DO RURAL

A administración autonómica terá que decidir se impulsa o parque natural de Leboreiro

A Límia aposta pola promoción turística
ainda que a Xunta ten a última palabra
•H.V.

complexo hosteleiro. Completa
os traballos de dotación de infraestruturas turísticas, a Sociedade de Turismo da Baixa Límia, que ten proxectado a criazón dun albergue e unha hípica.

O espazo de turismo
rural no val da Límia,
en ambas bandas da
fronteira, é unha
aposta que tan
empresários e
concellos implicados,
pero que precisa da
consolidación dun
parque natural que
abranga ás serras do
Leboreiro e Xurés. A
parte portuguesa
leva anos de adianto.
Na Galiza o
compromiso da
autoridades
autonómicas non vai
máis alá da
declaración de
parque natural,
insuficiente aos ollas
dos técnicos na
maté ria.
Contado, os empresários e os
concellos do antigo Cauto Misto
e as comarcas circundantes están empeñados nun proxecto de
desenvolvimento de turismo rural transfronteirizo aproveitando
as posibilidade de explotación
da riqueza paisaxística e etnográfica da zona.
"Adeva/ (Asociación Empresai ral Val do Límia) valora positivamente a proliferación de numerosas iniciativas privadas na comarca relacionadas co turismo,
pois isa mostra unha conscienciación colectiva e unha confianza dos axentes socio-económicos e dos empresários no desenolvimento do sector turístico", asegura unha nota dos empresários da Límia, que imediatamente despois precisa que
"pare llamente a esa inciativa
privada é imprescindíbel o papel
das administracións públicas no

O Concello de Celanova tense
comprometido na elaboracióin
dun plano cuatrienal e comarcal
para dar a coñecer a zona e facilitar percorridos por ela.

Cámara transfronteiriza
Outro brazo do entramado que
axudará á proxección turística
da Límia e Celanova, é a recén
formada e posta en marcha Cámara Transfronteiriza, que servirá para o intercámbio de experiéncias nesta matéria. "Cómpre
ter en canta -din os empresários
da Límia-, que na outra banda
da fronteira hai 200 casas rurais
de aloxamento turístico".

'Q número de
prazas
hosteleiras nas
comarcas do
Val do Límia e
Celanova
supera xa a
cifra de 800'

exercício das suas competéncias en matéria de desenrolo turístico".

Primeiros pasos
O esforzo por estabelecer unha
infr:aestrutura turística xa deu os

Á esquerda, mosteiro de San Rosendo,
á sua vez Casa do concello de
Cela nova.
Arriba, Riocaldo, Portela d'Home,
antiga instalación termal.
Na foto pequena, mámoa no concello
de Muiños.

seus primeiros froitos; asi, o número de prazas hosteleiras nas
comarcas do Val do Límia e Celanova supera xa a cifra de 800.
En Feiravella, Entrimo, tense realizado un investimento privado
de 40 millóns para a construción
dunha pausada que inclue pisci-

na, pista de tenis e praia fluvial.
En Bande hai duas casas rurales reabilitadas, en Muíños estanse a reabilitar máis edifícios
e en Verea trabállase na construción dun albergue. En Riocaldo iniciáronse as obras do balneário, no que se construirá un

"Os cámbios producidos no mercado turístico nos últinos anos
favorecen o desenvolvimento
desta actividade no noso país",
indica unha das conclusións das
11 Xornadas Transfronteirizas de
Turismo Rural, celebradas en
Celanova a meiados de Novembro, nas que se optou polo modelo portugués e nas que recordaron que o parque Baixa Límia
Xurés "constitue un elemento
potencial de atración". Para iso
sinalan que "urxe a elaboración
e execución do Plano Reitor de
Uso e Xestión do parque, dotándoo dos médios necesários para
o seu aproveitamento ordeado e
racional".
"Valoramos positivamente os resultados destas xornadas , non
só polo nível de análise desenvolvido ao longo das mesmas,
senón tamén polo intercámbio
de iniciativas e experiéncias entre ambas zonas transfronteirizas", aseguraba Agustin Fernández Domínguez, Presidente
da Asociación Empresarial Val
do Límia.+

O concello tenta compensar a deforestación orixinada pala concentración parcelária

Vilar de Santos, cobrir o básico co mínimo
• CARME CARBAUO

Case que nen se tala del,
por mor dos mil
catrocentos viciños que
ten, distribuídos en duas
parróquias e trece
lugares. Pero Vilar de
Santos, mália ser dos
máis pequenos concellos
da Galiza e contar cun
orzamento municipal de
apenas 60 millóns de
peseta ao ano, ten a
prática totalidade das
infraestruturas básicas
cobertas.
Desde as primeiras eleicións
municipais governan nel os nacionalistas. Xosé A. Jardón, o
alcalde, membro do BNG, ten
como orgullo tanto a integración
da viciñanza na vida municipal

como o importante fomento da
leitura que, semente no exercício do ano anterior, arroxou como média de leitura case que
un libro por habitante (sairon da
biblioteca municipal un total de
850 libros emprestados). Os viciños dos concellos colindantes
teñen como ponto de referéncia
a Vilar de Santos á hora de acodiren á biblioteca, ou aos inumerábeis actos culturais que desde
as duas Asociacións culturais se
realizan. Foron recuperadas
seis escalas para seren reconvertidas en centros culturais e
para o vindeiro ano terán xa rematado o complexo deportivo e
a casa da Cultura.
Sen embargo, non todo ven a
pedir de boca. A recente concentración parcelária da Límia,
levada a cabo pala Consellaria
de Agricultura, propiciou unha
importante deforestación nas
terras. "Unha má planificación

-di Jardón Dacal- é a demostración do pouco que importa a certas institucións a
destrución do naso monte e do
naso agro. Agora estamos estudando concienzudamente a
corrección desa deforestación,
analisando as espécies de cultivo que podemos sementar, fomentando o cooperativismo,
para recuperar a actividade e
procurar que os viciños, maioritariamente labregos, non sofran
tanto as consecuéncias da política agrícola comunitária; andamos a mirar que tipo de cultivo
potenciar para que se poda comercializar".

Aforro através
da construción

tratación habitual. Desta volta o
concello anda a estudar a posibilidade de formar unha empresa de construción con capital
municipal, "que ademais de dar
traballo aos viciños que sofreno
paro (arredor de cen persoas
están inscritas na Oficina de Desem prego), suporia un importante aforro, o que propiciaria un
incremento dos investimentos
en obras", afirma Xosé António
Jardón. Ne se sentido, e para
aproveitar os cursos de formación ocupacional que se están a
facer no concello, a idea pode
ser realidade en non moito tempo, pois, segundo as cantas feitas pala corporación, o incremento en obras poderia chegar
a ser de un 40 por cento.

As obras que se levan a cabo
no concello, ben sexan municipais, recuperación de património ou privadas, foron sempre
realizadas polo sistema de con-

Un dos labores imediatos a realizar por esta empresa seria a
plena recuperación do lugar de
Sá, que antigamente foi cabeceira de parróquia. Sá queda

ubicada no monte e leva uns 30
anos abandonado por mor da
emigración ou do cámbio de vila. Son seis ou sete as casas a
recuperar, o que poderia super
tamén para Vilar de Santos a
posibilidade de explotar o turismo rural , xa que o entorno cultural (Museu etnográfico da Límia,
obra tamén desta corporación, e
o entorno como tal) posibilitaria
esta faceta.
O concello de Vilar de Santos
ocúpase tamén doutras medidas de tipo social. A prestación
social substitutória dos mozos
obxectores de conciéncia realízase prestando servizos aos
grupos de alunas que acoden á
biblioteca. Estes rapaces axudan aos escolares a estudar ou
realizar exercícios , pénsese que
no meio rural non todos os pais
están en disposición de facelo,
ben por capacidade cultural,
ben por ocupación.•

CÁMBIOS SOCIAIS EIDEOLOXIA

maic
des,
do F
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Francisco Martínez
'Tiñamos Estado de Benestargrácias á Unión Soviética'
que se opoña á ideoloxia burguesa, ao control político do liberalismo económico. Tamén se afundiron, dacordo con esta versión, os
referentes últimos da 11 Internacional e todas as ideas de estatalización da economia.

• G. LUCA DE TENA

Unha mistura de novas
movimentos sociais e
partidos políticos é a
visión de Francisco
Martí nez para
reconstruir a corrente
socialista histórica e
compaxinar experiéncia
con capacidade de
análise. O filósofo e
vicepresidente da
Fundacións de
Investigaciones
Marxistas f alou en
Pontevedra sobre a
relación entre marxismo
e postestruturalismo,
que tratara en De la
crisis a la catástrofe e
Ontología y diferencia:
la filosofía de Deleuze.

Coma nos tempos de Marx
Cal é a percepción popular desta transición?
A opinión experimenta o abraio
de descobrer como governos tan
duros afundíronse sen se defenderen case. Doutra parte comprobando que non hai máis camiño
en Occidente que a democrácia e
o capitalismo. Vólvese á situación
dos tempos de Marx nos que non
habia outro modelo que o capitalismo. Nun mundo completamen te capitalista, no que o poder financeiro está ainda máis ensarillado , inter-comunicado , a pergunta é como se pode facer unha
política de esquerda, de resisténcia ou de transformación. Coido
que aquilo era unha miraxe, pero
unha miraxe que funcionaba. Como se reconstrue todo isto? Non
estaria tan mal se no momento de
se afundir a tradición comunista,
estivese forte a tradición socialdemócrata. Pero se a 111 está desfeita, a 11 está pior ou igual. Seria
xenial podermos coller agora o
argumento da casa comun. Por
que non pode ser? Porque a pretendida casa comun está dominada polo liberalismo económico.

Calé o seu diagnóstico sobre os
cámbios no bloque soviético?
Os que están máis próximos desa
tradición, que son os partidos da
111 Internacional, condearon esa
traxectória desde hai trinta anos.
A revolución foi unha grande experiéncia. Por unha série de motivos internos e externos, parte se
cadra pola concepción leninista
do partido e parte polo atraso e a
estrutura do cerco exterior, na
Unión Soviética non se deu construido o socialismo. O que ali se
fixo foi un modelo que tiña moito
máis que ver coa própria tradición
rusa que cun modelo socialista.
lso é o que explica a facilidade
coa que a partir de Stalin se conectou coa tradición gran rusa, e
o domínio do império co nacionalismo como elemento fundamental na defensa contra os nazis na
Grande Guerra Pátria. Ese proceso non se pode considerar socialista porque non foi dirixido pola
clase obreira nen revolucionou totalmente os meios de produción,
que na prática estaba baixo control dalgunhas mans. Formouse
unha espécie de modo produción
híbrido que Varo e outros entenderon como unha deformación do
modo de producción asiático; outros que era un sistema socialista
na producción, pero autoritário
nas formas políticas. Penso que
foi un modo de produción híbrido,
estatalista, que non rompeu con
pontos esenciais do capitalismo.
Mantivo o mercado de man de
obra e de bens de consumo pero
despois non habia verdadeiras
disposicións dos traballadores e
da clase obreira no seu conxunto
sobre os investimentos e a producción, nen a nível global nen a
nível da fábrica. lso non quita que
ese Estado tivese uns efeitos positivos a nível mundial, nomeadamente na derrota do nazismo, na
contención do imperialismo e botando unha man na guerra de España e nos anos 60 coa descolonización.

'Non se pode
calificar de fracaso
o da Unión
Soviética porque
tivo efeitos
beneficiosos como
poténcia
compensadora'.

certo, aproveitáronse condicións
económicas moi boas, de enerxia
barata, de expansión de mercados, de reconstrucción dunha Europa destruida. O certo é que a
cámbio de renunciar á revolución,
e ás transformacións no modo de
produción, as clases populares
acadaron o desenvolvemento de
democrácia política estábel e mellaras a nível laboral e social. Ver
que tanto por cento depende da
loita da clase obreira e que parte
corresponde á clase obreira dirixida polos partidos comunistas e
socialistas, e que outro depende
de concesións para desactivar a
revolución, é discutíbel, pero algunha influéncia tiña que ter.
Agora non se pode calificar de
fracaso o da Unión Soviética porque hai que recoñecer que históricamente como poténcia compensadora dos Norteamericanos
tivo efectos beneficiosos.

Pódese talar de fracaso?
Haberia que ver que influéncia tivera a Unión Soviética para permitir que gracias ás loitas obreiras e as concesións do capital se
lograse estabilizar na Europa Occidental o que chamamos estado
do benestar, un sistema tan favorábel á clase obreira e ao povo
despois da 11 Guerra Mundial. De

Como afecta a revisión soviética aos partidos comunistas occidentais?
Nos partidos comunistas occidentais habia ambiguedade. Nos textos había desmarque pero a nível
afectivo conservábase a irmandade cos partidos do Leste. Con todo, nen os máis prosoviéticos ne-

'Nun mundo
completamente
capitalista, co poder
financeiro ainda
máis ensarillado, a
pergunta é como
facer política
de esquerda'.

gaban que aquilo non era socialismo. Despois chega a desfeita e
ficamos todos desanxelados.
"Nós tiñamos razón", din os socialdemocratas. "Porque vós escollestes o modelo autoritário e
afundistes o barco". Os liberais
dan un paso máis. Segundo a
sua versión non só fracasou o comunismo, senón que se perdeu
toda idea de socialismo, todo o
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Pero esa idea tamén está en
crise.

qw

Ese é o asunto . Nun momento
non só caen os referentes da política transformadora senón que a
política reformista queda tamén
facendo auga. En plan terrorista,
eu pensaba que os que quixeron
transformalo todo non deron cam biado cousa . Pero os que tiñan
uns proxectos máis pobres son
os que deron cambiado algo.

e

Por exemplo?
Mentres que a 111 Internacional ia
facer a revolución e o único que
deu feito neses paises foi unha
hecatombe, a 11, que non era revolucionária, levou a cabo reformas case revolucionárias. Se
comparamos o capitalismo dos
anos vinte, co dos 70-80 a transformación é total: o poder da clase obreira, a forza dos sindicatos, o sistema de saúde e todos
os sistemas de seguridade social
que agora queren desarmar. A
proposta de facer un partido laborista novo que integre as matrices socialistas só se podía facer
nun partido social-demócrata,
non nun partido neo-liberal, ou
do tipo do demócrata norteamericano. Se o partido socialista tivese aqui alomenos unha versión
como a de Maurois na Franza,
ou Kinnock en Inglaterra ainda
poderiamos replegarnos a unha
política reformista. Pero quen pode cos bandazos do SPD ou do
Partido Laborista, que igual respaldan a guerra atómica, o direito
de asilo ou a política colonial? Incluso na Europa onde son maioria, no canto de procurar unha
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maioria de esquerdas ces verdes, repártense a tenda co Partido Popular europeu: ti seis meses e eu outros seis.
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lsto sucede cando xa ninguén poderia dicer aquela parvada de:
"vostede non está na esquerda,
que está no Leste". Pero que sítio
de esquerda ternos agora? Que
partidos reformistas defenden hoxe alomenos o Estado do Benestar e unha política exterior como
a sueca dos anos 60 , aberta ao
terceiro mundo?

'Vólvese á situación
dos tempos de Marx
nos que non habia
outro modelo que o
capitalismo'

Ao mesmo tempo fálase do fin
do mundo occidental como
previsión para o novo século
O discurso ideolóxico da direita
está cuarteado. Pódese conceder
cando hai para repartir, pero se
non hai, a política de concesións
vese en perigo . Hai unha crise
económica ligada ao proceso de
intern acionalizac ión das forzas
produtivas. Por primeira vez hai
un mercado mundial sen fronteiras e novamente os impactos tecnolóxicos teñen importáncia. Toda a c ust ió n d a in estab ilidade
mon etári a ten que ve r coa rede
informática que trasn mite inmediatamente a todos os inversores
o que están a facer outros inversores en todo o mundo. Esa repercusión múltiple dos do us mil
investidores que m oven d iaria mente dous mil billóns de dólares
produce unha inestabi lidade tremenda. As posibilidades das empresas do Sul d e c o mpetir en
cantidade de causas é crecente.

A pesar dos cámbios, se entramos agora nun instituto de bachalerato veremos q ue o que
se está ensinar corresponde a
unha situación anterior.
Precisamente diso trata o libro de
Reinhardt Kosselleck Entre experiencia y expectativa. Na modernidade prodúcese precisamente
un desacople entre a experiéncia
que a xente vai asimilando e o
seu horizonte. Nas sociedades
non desenvolvidas, a experiéncia
e a expectativa están conxuntadas. O capitalismo e a modernidade supoñen un ensanchamento do horizonte de expectativas e

un empobrecemento da experiéncia, como analisou moi ben Walter Benjamín nos anos 20. Precisamente, o que non ternos é categorias conceptuais abandas para procesar a cantidade de acontece m entos que nos caen derriba. Tanto os liberais , como o
pensamento socialista e marxista,
estamos a interpretar a realidade
con instrumentos teóricos do século XVIII e XIX.

Economia metafísica
Por que se empobrece a experiéncia?
Non porque nos pasen demasiadas cousas , senón porque non
ternos capacidade para compren delas . O carácter da economía é
imaxin ário e inmaterial : transmite
ordes de venta e accións e o diñei ro son díxitos na pantal la do
ordenador. Ternos un desfase entre unha capacidade lim itada de
producir bens materi ais e unha
economía inmaterial e especulativa. A riqueza material, o que poderiamos chamar o valor de uso,
ten a cada menos importáncia e o
valor de cámbi o é a cada máis inmataerial e etéreo. Esta inversión
é constitutiva do capitalismo , como ben explica Marx no primeiro
libro de O Capital, pero últimamente a economía do aferrado r
que monta un pequeno negócio e
dá trabal lo a duas persoas está
ple name nte su pl antada por es toutra economia superestrutural e
inmaterial que son as ord es de

.~

compra e venda de accións. Mentres as causas físicas teñen as
suas limitacións, esta economia
metafísica carece de límites. Os
seus actores son poucos: vinte
ou vintecinco centros de decisión
en todo o mundo.

\/;

Quen lembra aos
misquitos?

Como se traduce esa nova situación no pensamento contemporáneo e en particular na
posmodernidade?

A alfabetización dos misquitos na Costa Atlántica foi a primeira na
frente con que quixeron darlle aos sandinistas ao pouco de facerse
co poder. Fernando Cardenal, ministro de educación durante moitos
anos no governo de Daniel Ortega, explica como actua hoxe o
governo da UNO coa comur:iidade misquita, nunha entrevista que
publica PAGINA ABIERTA (número 31 ), "hai descoñecimento,
menosprezo e desleixo absoluto á hora de atender á comunidade
da Costa Atlántica desde a sua própria Autonomia. O Ministério de
Educación suprimiu o proxecto que tiñamos baixo o sandinismo a
meio do cal dábase a educación en inglés-creole, en miskito ou en
rama nos catro graus de primária e aprendíase o español como
segunda língua". Cardenal lembra como o problema foi utilizado e
agora ninguén se fai eco del "as grandes organizacións da
información fixeron e criaron o mito da persecución da Frente
Sandinista contra os misquitos. Co governo da Violeta desaparece
todo problema, desaparece Nicarágua como notícia, cunha
intención moi clara: dar a impresión de que todo se arranxou coa
chegada dela. Tamén non seria notícia se morresen todos os
misquitos. O problema foi utilizalos a eles para, co descontento
inicial , dar apoio militará contra en beneficio da UNO. O que agora
pase non é notícia. Xamais se fixo por amor aos misquitos". +

Unha causa é o diagnóstico da
realidade, que eu coido máis
acertado nas categorías de tipo
posmoderno. Outra, como nos
situamos a respeito do que diagnosticamos. Pode facerse como
queren as liñas máis cínicas e
posmodernas que din que ao que
lle toque branca ben e ao que lle
toque negro que o ature, ou ben
facer como quer unha posmodernidade de resisténcia , perguntar
que se afundiu da modernidade.
Hai elementos que non se perderon como os valores da solidariedade e universalidade, que simplemente compre reinterpretalos.
Senón será a ideoloxia e a economía do bote salvavidas: o que
está abordo pisa nos dedos do
que quer subir . Pero se é certo
que podemos respostar a iso con
elementos da modernidade, tamén é verdade que os instrumentos e categorías do pensamento
modernos teñen grandes deficiéncias para poderen interpretar
a economía, a cultura, a ideoloxia, os valores . Hai que ter canta
da importáncia tremenda dos
meios de comunicación especialmente na xuventude. Os profesores dámonos conta do desaxuste
que se dá entre o ensino reglado
e o tipo de socialización e culturización difusa que chega a traveso dos meios de comunicación .
Haberia que perguntarlle á Administración de que val o que tacemos nos plans de estudo se a información que receben os rapaces só chega un dez por cento
pola escala, o noventa por cento
chega difusa: daquela, e na arde
de xerarquia de interese, o dez
por cento fica devaluado. O pensam ento vai sempre por trás da
realidade, pero ultimamente, por
esa aceleración da história, a realidade avanza moito máis. •

Competéncia que aumenta
os naufráxios

r------------------------------------------------------------------------------,
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0s partidos teñen que ser como a rádio:

recebe, conecta e amplifica'
Que papel xogan os partidos
como mecanismo de transformación da sociedade nunha
realidade tan cambiante?
Nas duas versións do partido ,
tanto o partido leninista como o
partido sociademócrata clásico ,
perde o seu valor como mecanismo de transformación . Conserva a sua importáncia como
mecanismo de poder, como máquina de competición eleitoral ,
como mecanismo de construcción de grupos de poder. Pero
como elemento transformador e
dinamizador da política e de divulgación das ideoloxias está
obsoleto.

Que se pode facer para melloralo?
Retomando a Gramsci , o partido é un intelectual colectivo: un
analisador, un aparato de detección das liñas de fisura e dos
campos de loita determinantes
da sociedade , que poden dacordo cos tempos ser políticos,
ecolóxicos ou culturais. Así que
o partido permítenos saber on-

de é que houbo movementos
sísmicos na sociedade . Asi que
ten que ser un elemento difuso
que conecte coa sociedade e
que intelectualmente teña os
mecanismos máis potentes para procesar esa realidade. E
despois é tamén un amplificador e un conectador de redes,
que é por onde fallan os movementos sociais . O partido ten
que detectar, amplificar e conectar nun programa político e
de actuación que non sexa organizado piramidalmente, como
foi case sempre. Teñen problemas os mozos e as mulleres?
Dise, "si, pero hai que resolvelos na fábrica". Pero a loita na
fábrica tamén é unha loita cultu ral. Na fábrica e no sindicato
damos paus de cego e con frecuéncia tacemos defensas corporativistas absurdas coa imposición dunha política que favorece os intereses do grupo
maioritário. Falla a visión global
da política, da universidade, do
modelo educativo . Que isto veña da UGT pode entenderse
pero que o fagan sindicatos que
se definen como movementos

sociopolíticos é suicida.

Como se estabelece a importán cia dos obxectivos nesa
idealización dos partidos?
Os partidos conectan as loitas
da sociedade pero sen xerarquia
prévia. Antes decíamos que o
fundamental era a loita sindical,
a loita eleitoral. Non. Se cadra é
moito máis importante a batalla
da xuventude ou a das mulleres
ou a da cidadania contra a fábrica de pasta de papel de Pontevedra, ca manter tres postas de
traballo . Vexo un partido coma
un ordenador central conectado
con moitas pantallas que receben información e fai o proceso
con dinamismo dentro dunha estrutura democrática na que a
xente decide. Teriamos asi a conexión entre un partido redefinidio deste xeito e conectado cos
movementos sociais. O problema é que os movementos sociais son como chaman os norteamericanos de single issue,
dun só tema, que cando resolven desaparecen . Por eso requiren unha conexión política.•

.

O custe da man de obra, o gasto de mantenemento dos barcos e o
cumprimento dos regulamentos son as tres marxes sobre as que
se asenta hoxe o beneficio do transporte marítimo nun momento
de competéncia a marte. Esta é a opinión de Philippe Boisson,
secretário xeral da Asociación Francesa de Direito Marítimo nun
artigo que publica no número de Decembro de LE MONDE
DIPLOMATIQUE. "O ano que remata será de loito nos anais da
navigación marítima coas tres mareas negras do Aegean Sea, do
Braer e o do Maersk Navigator, asi como outros moitos episódios
tráxicos . Pero esta xeira non é froito da casualidade. Despois do
anos 70, unha grave recesión atinxe á maioria dos que se ocupan
do transporte marítimo. O exceso de oferta, responsábel dunha
baixa constante dos fretes , levou aes armadores a reducir gastos
por todos os meios. O emprego sistemático de barcos caducos, a
reducción dos
gastos de
mantimento, e a
A libre
contrata de
competéncia
tripulació11s
fai baixar os
baratas, baixo
prezos do
capa das
pantasmais
sociedades de
gestión, foron os
ingredientes
principais deste
asalto. A crise foi
unha proba para
os profisionais
aos que se
MARGULIES/NEW JERSEY RECORD
someteu a unha
presión comercial malamente compatíbel cunha xestión ben levada
da seguridade. Estaleiros, armadores, compañías de seguros e
sociedades de clasificación (as compañías especializadas que dan
dictames técnicos sobre a calidade dos navios e das suas equipas
de seguridade) , tiveron que ceder nas suas esixéncias ainda que
esta indulxéncia provocase catástrofes".

Emigrantes estafa dos

1

Apesar da entrada en vigor do Tratado de Maastricht uns
traballadores galegas da construcción veñen de denunciar o trato
inhumano que receberon en Alemánia. Nunha reportaxe asinada
por F. Alonso en FARO DE VIGO (7 de Decembro), relátase a
peripécia de sete traballadores en Alemánia. Contratados como
albaneis cun soldo de 370 marcos semanais (unhas 28.000
pesetas), despois dunha peripécia na viaxe de autobus e tren,
pasando fame, só chegaron a estar un dia no traballo pois viren a
experiéncia dos que chegaran antes, "os pagos eran moi
irregulares, de xeito que estas persoas, ainda que quixeron voltar,
non podían por falla de meios. (... )A nós como nos quedaban
alguns cartas xuntámolos e chegamos até lrun. Na fronteira
recolléronnos uns familiares". A experiéncia do dia de traballo non
ten perda, "mandáronnos mudar nun lugar que parecía unha corte
de percas e era o lugar onde comian os traballadores . Non
topamos nen botas, nen cascos novos, todo era usado. Cando
chegamos ao poste de traballo habia moita xente , alemáns ,
portugueses , españois ,... pero non habia traballo abando para
todos. Para comer tiñan unha pota con tripa cocida e por cabeza
correspondía un refresco e un plátano, pero uns roubaban a
comida a outros". Ao regreso estes sete traballadores puxéronse
en contacto con CCOO que sospeita que se trate dunha rede
clandesti na de tráfico de traballadores . +
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verdadeira
Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

J

Xa se sabe que. para
alguns países o negócio
das armas é tan inócuo
como a venda de
sardiñas en lata. As
principais poténcias
adoitan a montar unha
guerra que lle serva de
pasarela cada vez que
sacan un novo produto.
Na guerra das Malvinas
foi o Exocet, na do Golfo
impúxose o misil Patriot.
A televisión e os xornais
coa sua infografia
mostraron con orgullo a
destrutiva novidade.
Unha guerra hixiénica,
intelixente, profiláctica,
dician. Pero agora un
informe do governo
israelita indica que os
misis Patriot lanzados
só tiveron entre cero e
un acertos, ainda que se
inclinan pola primeira
posibilidade. Ou seña
que non interceptaron
nengun Scud iraquiano.
Claro que tanto ten,
porque a factoria de San
Diego xa esgotou as
suas existéncias.
Nen o PNV, nen CiU,
nen IU, asistiron á
comemorar a
Constitución. Os
representantes do PNV
mesmo explicaron que
non era por causa da
ponte, senón porque a
Consti segue sen
recoñecer o feito
diferencial das
nacionalidades. Pero si
estivo presente un grupo
roqueiro: Los Rebeldes,
cuxos membros
pasearon as patillas da
sua disidéncia entres as
garabatas dos
deputados. Rebeldes
sen causa que non
escoitaron a Negu
Gorriak cando dixeron
que o mellar rock é o
que non se subvenciona.
O representante
basca, Anasagasti,
referiuse ás
nacionalidades "basca e

O "Moneco diabólico 3", a violéncia televisiva, a sua conexión coa
violéncia de verdad e, os rapaces
asasinos ingleses, a censura, a
prudéncia na programación, son
algunhas das palabras claves
nunha polémica recén resucitada. Pero, cal é o inimigo de verdade? Pergunta a Sinnead
O'Connor, pero non a Bob Dylan.
O xuíz do caso Bulger, ao dictar
a senténcia dos dous, declarou:
"Sospeito que a exposición de
videos violentos
poda, en parte ,
ser unha explicación " . Un ha Aviolencia de
canal privada verdade, non
da televisión británica, BSkyB , a dun caso
optou pala cau- isolado, éa
tela e cancelou
a emisión de que está
"Moneco diabó- consagrada e
lico 3", e Canal
+ está a realizar fomentada.
unha sondaxe
para decidir se
é mellar poñela
nunha hora máis prudente. O director de cinema británico Ken
Loach adopta outra postura: "O
grande perigo aqui é que o grupo a favor da censura parece ter
interese nas atitudes anti-libertárías verbo das ideas, linguaxe e
temas sexuais". Parece ser que
a censura, hoxe en día, é máis
ben a auto-inflixida, pero ainda
existen entidades disimuladas e
particulares que a exercen.
Contrário a este libre-pensante
está a opinión dunha das caras
máis reaccionárias dese país,
Mary Whitehouse, presidenta
dunha asociación cunha longa
história pro-censurista e anti-libertária, que di: "Se se proxecta
a violéncia como norma, axuda
a criar unha sociedade violenta".
ldeoloxia de programa facilón
(The Guardian, 26.11.93).
Pero a violéncia de verdade,
non a dun caso isolado, é a
que está consagrada e fornentada polos nasos rexedores.
Pero como o fin xustifica os
meios ... A patada na porta, a
destrución de emprego que é a
maior agresión da história aos
traballadores, a ameazalpromesa de que a folga xeral de
Xaneiro non vai ter efeito nengun, as últimas agresións verbais do ministro [ANT, nº 598,
2.12.93] dicendo que algun dos
seus críticos eran xornalistas e
intelectuais que perdían aceite,
"o que na xíria significa marieón'', a criación (acaso reagrupamento?) dunha nova forza
neo-názi baixo Ynestrillas con
cara de ódio, o rexurdimento
dos cerebros rapados, tan simpáticos como unha patada na
porta e igual de cavilantes ... e
ao final, a enxordecedora conclusión de que hai que suprimir,
rapar ou queimar as titas de video. Probes de Tom e Jerry. +
IAN EMMETT
(VIGO)

Desportivo:
equipa galega?
Vendo o partido do Desportivo
na Alemanha, pareceu-me quase estar a ver o Real Madrid ou
a selecc<Jom espanhola. Unrcamente o uniforme recordava as

POBO DE CANGAS
XosÉ Cm CABIDO

A movida popular de Cangas de 1989 contra a política de Lois
Pena está sendo procesada estes días. Vintecinco veciños acusados de sedición e como única proba un atestado da Guardia Civil.
Na foto de prensa que teño <liante dos ollos o panorama sedicioso na noite do 1 de xullo de 1989 é así: un Guardia Civil coa
man dereita levantada, a esquerda non é visible con claridade, o
tricornio negro brilla ben colocado no alto da súa cabeza. Rente
del hai un home coa man aberta volta cara si, nunha actitude
que eu recoñecería como de parai pordiós xa está ben. ó lado
outro home agacha a cabeza e leva unha man á cara. O seu
brazo espido e a camisa e o pantalón están, diría eu, ensanguentados. Pero a foto é en branco e negro. Un momento, si, é
sangue. O home está ferido. De feito, o seu brazo esquerdo
aparece suspendido sen forzas. Un mozo que mira á fronte cunha ollada indescriptible sostén ó home en anguentado. Á beira
<leste grupo, recortada na escuridade sediciosa de Cangas, unha
muller clama ó ceo como só pode facelo unha mull r traballadora chea de razón e farta de violencia. A cara da muller coa
boca aberta, berrando, ocupa o plano inferior dereito en clara
oposición ó brazo erguido do Guardia Civil no plano uperior
esquerdo. Así na foto. Na realidade, vista polo mozo que ostén
a ollada fronte ós membros da Reserva de León, a muller que
berrra está á esquerda. Nunha posición anterior hai un brazo
quizais uniformado e un tricornio e aínda outro casco branco
borroso, irrecoñecible. A dotación policial e militar non parece
escasear. Non se ven por ningures as pedras, as botellas de gasolina, as bólas de ferro das que fala o atestado. ingún <lestes
veciños leva nas mans outrq cousa que desesperación e sangue.
Queridos amigos xornalistas , por respeto co pobo de Cangas e
co Socialismo, non volvades escribir "o socialista Lois Pena".
Outra cousa: Guardia Civil non ten traducción ó idioma galego. +
cores do país
ou que forom
da nossa equiespanhóis e gapa internacioleg os emigranal. Sentim ver- Sentim vergonha ao ver entre
dos na Alemangonha ao ver
ha os que tam
entre o público o público numerosas bandeiras errada repreque animava de Espanha, con só
senta<Jom nos
a o Despor nuderom .
merossas ban- algumha "autonómica".
de iras de EsA primeira hipótese seria, acho
panha, com só
algumha "autoeu, mais preo nómica" polo meio delas.
cupante. Quase tanto como ver
alguns galegas a celebrarem a
Já que no estádio da Corunha
vitória dos espanhóis contra os
nunca se ostenta simbologia
dinamarqueses, mentres se aleespanhola, o aparecimento da
gram da derrota do Celta ou do
mesma en Francoforte pode
próprio Desportivo. Enfim, veredever-se a dous motivos: que a
mos se no partido de volta torna
a normalidade das nossas coafei<Jom corunhesa faga suas
· as bandeiras espanholas quanres as bancadas corunhesas ou
do vai mais alá dos Pireneus,
devemos aturar a estridencia do
acomplexados ao pensarem
"rojo y gualda" espanhol. +
que nom se pode ir polo mundo mostrando com orgulho as
}OAM TEIXO
cores da nossa nacionalidade;
(FERROL)

A língua
da C.I.G.
Escrevo esta carta para dar a
minha opiniom sobre a prática
linguística do único sindicato
próprio com que hoje conta o
nosso país. Dando por suposto
o uso do galega sempre por
parte das organiza<Jons nacionalistas que trabalham na Galiza, observamos nos últimos
anos umha tendencia generalizada a consolida<Jom do uso de
um galega com um "mínimo" de
coeréncia e correc<Jom. Sem
chegar-se em
geral ainda a
n e c e s s á r i a Sugiro-lhes
asun<Jom da
nossa grafia his- que revisem a
tórica, sim se re- sua poSi"Om
flecte no galega
Y
da maioria dos ao pé do
grupos naciona- oficialismo
listas a vontade
de regenerá-lo castelhaachegando-o ao
.
tronco linguísti- nizante
ca a que pertence (vemo-lo no
léxico , morfología e certas regras ortográficas).
Tuda isto, ao lado do rechago
implícito que supom das normas
espanholizantes impostas pala
Junta, fai que vejamos com espe ran<Ja um próximo acercamento maior a um galega sem
"eñes". Nisso é que diferimos os
reintegracionistas dos usuários
dos mínimos. Do resto, todos
concordamos com o projecto de
atingir todos os usos sociais para o galega.
Pois bem, neste panorama destaca a posigom da Convergencia
lntersindical Galega, polo menos
nas suas campanhas a nível nacional. Non sei bem por que razom, mas insistem no uso de um
pobríssimo galega escrito, seguindo o passo marcado polo
ILG e pala Junta, quando nom
aproximando-se ainda mais ao
espanhol em formas léxicas como 'Dios", "Galicia" e até mudando parte do noso Hino nacional para por umha "nación" onde
Pondal pugera "nazón". Que ousados !! Especialmente estridente e ininterpretável resultou o lema da última campanha: "Paremos ó Goberno". Nem Sánchez
Presedo o faria piar.
Talvez algum dirigente sindical
me contestaria que havendo
tantos problemas sociais e económicos que afrontar, carece de
importáncia a qualidade do ga-
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FOGUETES?
NANINA SANTOS

Seguramente muitas botarán foguete ou bomba de palenque,
poisque o novo governo galego, Unha muller! gastará consellaria.

Ll_0~

catalana".
Esquecéuselle unha,
coma sempre. E iso que
escrebeu Castelao y los
vascos.

O Día Mundial AntiSida, vários
traballadores do Corte
Inglés manifestaron a
sua protesta porque lles
fara proibido portar o
lazo. A empresa, sempre
tan mirada, matizou esta
declaración sinalando:
"Non o proibimos,
simplesmente
recomendamos que
non se levase dentro
das instalacións".

Agora mesmo non acerto a ver o "avance". Ou son idiotas, ou
nos toman por idiotas . Como pode ser, nestas alturas do século
XX, que sigan, eñe e eñe, a facer governos (calquer clase de
governo) puro home, completamente home, e metan un xarrón
coa inevitábel cartela de "muller e xuventude"?
Ben entenderá a xente que me lea que non considero muller
nen xuventude cousa menor, ou que os temas aos que debería
enfrentar sexan de inferior rango que indústria, facenda, comércio, pesca, presidéncia ou outras gaitas.
O que me incomoda é que pensen que por colocarnos de
xarrón ficamo encantadas e mesmo somos quen de lles dar
o no o parabéns.

Compárase a Egin, no
Ocórre eme que propoñamos -non é por faltar- que incluan
na dita con ellaria o tamén preocupante asunto das baleas. Asi,
'Muller-Xuventude e Baleas" que Manuela Besteiro resolverá
coa sensibilidade que a caracteriza.

PAR-QUE.

XIJRÍDiCO

E postos a xuntar, xuntar tamén, por exemplo, indústria e educación que teñen tanto a ver como Mullere Xuventude. +

lego empregado. Eu replicarialhe que essa foi a escussa dos
sindicatos espanhóis na Galiza
para justificar o seu desprec;o
polo nosso idioma e por des grac;a ainda hoje funcionam esses argumentos.
Como nom quera p6r em dúvida
o nacionalismo da CIG , sugirolhes apenas que revisem a sua
posic;om ao pé do oficialismo
castelhanizante e se reincorporem a dinámica regeneradora do
galega em todos os aspectos
que a este afectam

cionistas seguiremos trabalhando para devolver aos espanhóis
umha grafia que alguns galegas se empenham em roubarlhes: o "eñe".•
}OSÉ M. CAsTINHEmA
( COMPOSTEIA)

Os cregos tamén

Poderiam comec;ar, por exemplo, por devolver ao nosso país
o seu nome próprio : Galiza.

A palabra progreso gústanos a
todos, ou a case todos. Pero eu
dubido, dubido moito do progreso compacto da nasa sociedade. Creo que se nos intenta convencer co progreso, pero logo
vexo que as mentes seguen
senda coma a do Papa.

Pala nossa parte, os reintegra-

O outro dia, talando cuns com-

pañeiros de clase sobre a actividade patriota dalguns galeg os, deime
canta de que a
palabra 'crego'
crego,
era tabu. Para
bastante xente para min,
o crego é un
ser humano éun
que só ten un elemento
rol para desempeñar na fundamental
vida, que non na resolución
se debe "meter
en nada". En- dos conflitos.
fin , que ternos
moito que andar . Pero á
xente que pensa asi gostaríame dicerlle, como lle dixen aos
meus compañeiros, que como
dicia Mancho Valcárcel, sem-

o

pre presente, "o crego é un
coa sua Pátria e a sua sociedade". Asi llo que ro facer ver
eu a esa xente retrógrada. O
crego para min é un elemento
fundamental na resolución dos
conflitos e na conciencicación
dun pavo. Se pola miña comarca os cregos dixesen tanta
misa en galega como despois
eles "en persoa" o falan, de
verdade que se gañarian o
céu. Mal por eses que españolizan desde o altar e mal
por eses cidadáns que os
queren entregados só ao Señor e non ao pavo. Ternos
que loitar todos xuntos, os
cregos tamén . +
MANUEL BELLO
(XANCEDA- MESIA)

seu extremismo e tono
manipulador, co fenecido
diário ultradireitista El
Alcazar. Pero non hai
queirtan lonxe.Abonda
con ler o ABC, que
utiliza habitualmente
máis calificativos dos
que trai o dicionário. Ou
mesmo certos
ramalazos de El País
que sempre trata de
colocar antes de Anguita
o sambenito de
"veemente".
11

Teño un pesadelo

todas as noites", confesa
o poderoso Ministro ruso
para a economía Egor
Gaidar. "Soño que entro
no novo parlamento e
encóntrome as mesmas
caras de antes". "Seria
unha pena que iso
sucedese na realidade
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STORVAN
Digor'n Abadenn. CD
Un dos mellores grupos da música tradicional bretona. Frank Le
Bloas, Hervé Guillo, Christian
Faucheur, Fréderic Samzun.

DOMINIG BOUCHAUD
Harpe Ce/tique. CD
Ao virtuosismo deste gran harpisto
engádese a sutileza e a máxia.

DAN AR BRAZ
Songs. CD
Evocación intimista dunha das
mellores guitarras do folk europeu.

ENRIQUE X. MACIAS
É un compositor galego,
considerado entre os máis
imporlanles da música clásica
contemporánea e experimental.

BATILEFIELD BAND
New Spring. CD
Clásico do folk escocés. Alan
Reíd, Ausloir Russell , John Me
Cusker, Jan Me Donald.

BARZAZ
Ec' honder. CD
Unha das propostas, na
adualidade, máis interesantes das
músicas de raíces en Europa. ·

2.000 pta. unidade + 300 de gastos de envio
3.600 pta. dobre CD

-engade-, porque leltsin
teria que disolver de
novo o Parlamento e iso
seria mao pa~a - a
democrácia". Como en
Dinamarca, cando un
referendo sai mal,
repítase.

O superespia Markus
Wolf foi condenado a
seis anos de cárcere por
un delito cometido
neutro Estado (a ROA),
onde o que el facia non
era un delito. lso é rizar
o rizo da· xustiza. Un de
cada tres cidadáns da
ROA colaboraban coa
Stasi, policia política.
Condenarannos a todos
ou conformaranse con
facerlle un xu ízo de
escarmento público?
Curtaranlle o pelo ao
cero, como facia Franco
coas mulleres de vida
disipada? Proibiranlle
exercer determinados
empregos (como xa se
facia na parte Ocidental
cos comunistas)? Terán
a ousadia de facelo, eles
que deixaron aos názis
nos seus pastos,
despois de lle cepillar
apenas as salpicaduras
dos seus curriculums? •

••••••••••••••

Eu sei dun funcionário que se mergullaba no DOGA cada dia como un auténtico adicto, tan afeito á tinta oficial, tan esnifante da normativa, que tiña cara de
andar co "mono" cada vez que a sua ración de ardes, decretos e disposicións
várias non lle chegaba a tempo.
Por se tanta enchente de resolucións e
nomeamentos non lle fose dabondo, o
burócrata, con outros colegas do organismo oficial, xogaba a adiviñar por onde virian as correccións de erros do Diário Oficial. De feíto, el tiña unha teoria

DO GATAS
X.PIÑEIRO

que levaba a considerar esa sección máis
que como unha proba de inexactitude
reincidente, como un modelo de autocrítica oficial, unha manifestación de suprema humildade capaz de demostrar como
é posíbel trabucarse especialmente cando se rectifica, un exemplo de imensa
modéstia que deixaba claro de que xeito
se deben eliminar pasados enganos para
consagrar mentiras presentes. E asi, no

organismo onde vexetaba certaba como
nengun nas quinielas onde, a partir dos
erros que serian correxidos, apostaba os
cafés cos seus colegas do funcionariado.
A semana pasada topárono morto. E taba co DOGA ainda na man, aberto por
unha páxina onde e anunciaba unha
nova corrección de erros que complementaba a corrección dun erro ant riores. Os médico ditaminaron que o burócrata faleceu de infarto. Pero eu teño de
certo que este insaciábel doga ta palmou ,
o que se di de sobredose. •

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------,
Acorce de Formación Contínua
A C.l.G. aderiuse ao Acordo Esdas desde Madrid en detrimento
A Formación

contínua
dos traballadores
A recente transferéncia da xestión
da formación profisional ocupacional á administración galega comporta como elementos positivos
unha xestión e planificación da formación ocupacional desde Galiza
e con participación dos sindicatos.
Pero esta transferencia non nos
pode facer esquecer que a formación que se imparte aos traballadores en activo, denominada formación profisional contínua, segue a estar xestionada desde Madrid. O Governo galega non pode
máis que reclamar a transferéncia
da formación profisional contínua,
alicerce fundamental na configuración e progreso da actividade económica en Galiza.
Conseguir empresas e sectores
competitivos dentros do tan manido reto europeo, pasa, entre outros factores que aquí non irnos
analisar, pala formación dos traballadores en activio, no obxectivo de podermos ser "competitivos" ces do resto de Europa segundo se afirma, pero desde a
nasa perspectiva e sen desbotar
a análise anterior, ollamos como a
cualificación dos traballadores é
unha peza vital en calquer economía a escala, ou sexa que desenvolvimento económico e cualificación son termos que camiñan parellas. A tendéncia, no marco europeu actual, é a de incrementar a
formación de activos en detrimento da de parados, co que comporta de incremento da financiación
das accions formativas xestiona-

das que se xestionarán desde a
Administración galega.
No deseño desta formación, administración central, sindicatos e patronal estatais coinciden en facelo
desde Madrid, e desde lago, pala
importáncia que ten para os traballadores e traballadoras galegas,
non podemos permanecer alleos
a esa realidade. A configuración
dun Servizo Galega de Emprego,
con atribucións plenas en matérias relativas á formación profisional, tanto ocupacional como contínua, e en todo aquilo que hoxe é
competéncia do INEM (ou do
INSS), seria un instrumento de política de emprego eficaz que o país necesita. A Xunta de Galiza non
se pode quedar atrás unha vez
máis a respeito a outras administracións autónomas que xa están
iniciando a batalla co Governo
central para conquerir as transferéncis necesárias que permitan
configurar os seus propríos Servizos de Emprego.
O Acorde Estatal de Formación
Contínua regula o direito dos traballadores á promoción e formación profisional como medida incentivadora para a sua cualificación profisional, tamén desenvolve o artículo 22 do Estatuto dos
Traballadores onde fai referéncia
ao exercício do direito de formación profisional no que se refire á
concesión de permisos retribuídos de formación. A importáncia
que o Acordo ten para o conxunto dos traballadore galegas é
manifesta, polo tanto a Central
Sindical valorou que non pode
permanecer allea a un tema desta releváncia apesar do seu carácter centralista.

tatal de Formación Contínua na
consideración que non pode permanecer á marxe, e ten que defender os intereses dos traballadores galegas. Ternos proposto
nas Medidas polo Emprego, nas
plataformas de negociación co
Governo galega e inclusive na
negociación colectiva temas relacionados coa formación contínua no sentido de que é un elemento de suma importáncia á
hora de planificar unha política
económica de progreso e de desenvolvimento do país, máxime,
a situación actual.
A adesión da C.l.G. prodúcese
nun momento económico onde a
formación dos traballadores xoga
un papel importantísimo, como falabamos ao princípio, nunha economica como a galega caracterizada polo escaso potenciamento da
formación contínua apesar de ser
Galiza "rexión económica" de obxectivo para a Comunidade Europea, o que implica un trato preferencial á hora de acceder a Fundos comunitários como son o FEDER e o FSE. A economica galega está definida por unha série de
reconversións de sectores produtivos básicos -naval, agro, pesca-, o que xera que un grande
número de operários teñan que reciclarse cara outras actividades,
para isto até a data non se habilitaron mecanismos suficientes para
conseguilo, agás, e nunha moi
pouca ou nula medida, os Fundos
de Promoción de Emprego.
CEOE, CCOO e UGT, camiñan
xuntas á hora de centralizar, de
xeito que continuan primando a
Madrid como eixo administrativo,
conseguindo con isto plasmar no

unha política de marxinación dos
traballadores galegas e tamén
unha prática paternalista para
cos seus afiliados. A CIG propón,
con respeito ao devandito Acorde, a criación dunha Comisión
Territorial de Formación Contínua
en Gal iza con plenas atribucións,
o que implicaría: a xestión dos recursos, a elaboraciuón dos Planos de Formación, e que a tramitación dos permisos de formación, se faga polos representantes dos traballadores galegas e
non desde Madrid. Que a aprobación do permiso de formación
dun traballador dunha empresa
galega teña que ser remitido a un
organismo estatal para que lle dé
o visto bon, é un absurdo só
comprensíbel desde unha postura claramente centralista.
Non desbotamos que a esta proposta se sumen as outras Centrais Sindicais e a CEG, no horizonte de evitar un intento de centralización anacrónico e perxudicial para os traballadores galegas.
A Proposta da C.l.G. está centrada en conseguir un organismo en
Galiza que asuma as competéncias en matéria de formación contínua e racionalice e avalie todos
aqueles Planos Formativos que
afecten a traballadores galegas ,
xa sexan de grandes ou medianas empresa, agrupados, de sector, comarcais, etc. Dita organismo ten que ter aqueles meios próprios que permitan o seu desenvolvimento . Sen desbotar a esixéncia da transferéncia da fomación contínua á Galiza.+
ADoLFO FRAGA
( COORDENADOR XERAL DE
FORMACTON DE EMPREGO DA CIG)
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Centro cultural "Electo Carballo"
15174 O Portazgo
CULLEREDO (A Coruña)

Telf. (981) 66 62 28
Fax (981) 66 17 75

Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51
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A fábrica de sañas de Hollywood

seguirá dominando a Unión Europea
Os Estados Unidos impoñen no GATT a sua produción audiovisual
• XAN CARBALLA

O GATI segue
bloqueado
precisamente nun dos
bocados máis
gorentosos para os
norteamericanos: o
audiovisual, o segundo
sector exportador máis
importante dos Estados
Unidos. Un mercado de
trescento ·cincuenta
millón de
consumidores dunha
banda e a necesidade
de preservar a própria
identidade cultural,
pola outra, son o
transfondo da falta de
acordonas
negociacións. Os
americanos queren
levar para Califórnia a
ca pital cultural
europea.
O bispo de Ourense que retrataba
Carlo Ca ares en Ilustrísima abominaba do cine, veículo do pecado e ubver or da ociedade. Onofre Bouvila o labrego catalán, que
polo camiño do gan teri mo acada
o cume da hurgue ia, intuiu que o
cine era a guerra do futuro, pero a
ua vi ión chegou unha década
adiantada, e Eduardo Mendoza,
que criou a per oaxe en A cidade
do prodlrio tiv que volatilizalo
no Mediterráneo. O norteamericano déron e conta, xa hai moito ano , que controlando o ector
audiovi ual con eguian tamén impor o eu hábito de con umo e
o eu modo de vida e agora non e
conforman nen con pre tar a Europa a farangulla dun pequeno
mercado próprio: quéreno todo.
No acordo do GATT 6 e ta parcela con eguiu erguer a voz duo
ector non entregado da intelectualidade do pai e comunitários.
Os negociadores europeus non esq uecen que xa hoxe as imaxes
concebidas e realizadas desde os
Estado U nido enchen o 80% da
programación da Alemánia, o
93% do fachendoso Reino Unido,
o 90% no Estado español e un
60% na Franza, o único país que
canta cunha lexislación protectora. O ano pasado a facturación total desta exportación das productoras norteamericanas aos paises
da UE foi 3.600 millóns de dólares. Aos Estados Unidos non lle
abonda esta omnipresenza e esixe
dos europeus a retirada total da
protección (axudas, subvencións,
cuotas de pantalla, etc ... ) que oferece ás suas indústrias nacionais.
O negociador americano, Mickey
Cantor, dicia en Bruxelas na ma-

drugada do dia 6 de Decembro que "respeitamos
a identidade europea e
aceitamos a especificidade da sua linguaxe cultural", para engadir "pero
non chegamos a un acordo porque a Comunidade
teima en non proporcionar ás compañias estranxeiras aceso aos seus lídimos· ingresos en conceito
de propriedade intelectual". Rabean os americanos contra as directivas
comunitárias sobre televisión sen fronteiras, que
impoñen que o 50% das
producións sexan europeas; coa esixéncia de cuota
de pantalla para producións comunitárias no cine (saltada con picaresca
por moitos exibiciores) ou
que non atar un acordo
totalmente liberalizador
lles impida monopolizar
o mercado das telecomunicacións nos que xa levan adianto sobre Europa.

Le is

de protección
Se os cineastas e productores españois levan meses pulando por unha leí
do audiovisual que lles
permita alentar nun mercado afogado, as multinacionai s de Hollywood
souberon dominar ante o
valeiro lexislativo a máquina da distribución.
Nun encontro en Xuño
pasado en Madrid o repre entante norteamericano non ti vo empacho ao
retrucar á pergunta: "Se
xa on dono do 80% do
mercado, é que queren o
20% re tante?". Non e
inmutou o ianqui: "Si".
A exibición e a di tribución apena ten fenda no
control americano. Mesmo a tendéncia do mercado actual é a que as salas
vaian adquirindo un "ar"
mái hollywoodense, con
millo frito e envases de
Coca-Cola en plástico.
Nese contexto case é un
Montaxe dun cartaz xigante coa imaxe de Richard Pryor en Los Ángeles. Esta fotografia é tamén a cuberta dun libro de David Strick
milagre que unha película
titulado O naso Hollywood.
películas Debray lembra "a oferca o Vaticano, a Bíblia ou a retórimexicana "Como auga para chota de imaxes está determinada
ca de relacións públicas".
colate", conseguise permanecer
polas espectativas de beneficios
meses nas pantallas, liquidando
do distribuidor privado, que dicta
Régis Debray, outrora en Bolívia
tamén várias edicións do libro da
asi a sua eleición ao telespectaco Che Guevara e asesor de
que naceu. En contrapartida en
dor. Que pensarías ti dun mundo
Franc;ois Miterrand, ten posto o
moitas cidades non son nen estreno que un libro do que se soubededo na chaga mm recente artigo
nadas as producións estatais. As
se de antemán que a sua tirada
no que desmontaba as argumengalegas non existen.
non ia chegar aos 10.000 exemtación ultraliberais dun Mario
plares nos seis primeiros meses
Vargas Llosa entregado a xustiEn Fráncia as políticas de protecnon pudese materialmente escreficar a leis do mercado libre no
ción conseguiron certos éxitos e o
berse?"
seu estado máis selvático. Denegociador norteamericano no
bray apontáballe "o que é bon
GATT tentou desacreditalas cunO noso Curros Enríquez xa albispara a Columbia e a Warner
ha frase prepotente: "vostedes decaba
este futuro a primeiros de séBros.
é
bon
para
os
Estados
Unidíquense a facer o que saben,
culo no poema Na tumba de Rosados, vale; a cuestión é saber se é
queixos e viño, e déixennos a nós
lia: ¡Quen sabe si esta tumba, nese
bon para a humanidade". Lema fábrica de soños". Como di o
día, / chegará a ser, tras bélicas
brando que controlando as redes
profesor norteamericano James
empresas, / taboleiro de yankee
de distribución nos mercados esPetras, "no mundo contemporámercería / ou pesebre de bestas
tranxeiros e na televisión acábaneo, Hollywood, CNN e Disneyxaponesas !"+
se controlando a produción de
lándia son moito máis influintes

A

distribución
apenas ten
fendas no
control
americano:
A tendéncia
actual é a que as
salas vaian
adquirindo un
armáis
hollywoodense.
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DIAS
editores non provén "dos froitos
que eles mesmos sementaron".+

doazón da agrupación emigrante
Unión Orensana da Habana e uns
particulares.

• IV Xornadas
de Humor
Do 11 ao 18 <leste mes terá lugar
en Fene unha nova edición das
Xomadas de Humor. Haberá unha
exposición intitulada Comic
Galicia, que será apresentada por
Miguelanxo Prado e Xan Carlos
López. Está prevista tamén a
actuación de Carlos Blanco e o
seu espectáculo Directamente
Paco e realizarase a apresentación
da revista Xo! +

•Críticas aos
editores
Alfonso Alvarez Cáccamo, Xosé
Ignácio Taibo, Xosé Manuel
Martfuez Oca, Manuel Riveiro
Loureiro e Francisco António
Vidal, veñen de publicar un
comunicado retrucando as críticas
dun grupo de editores que se
laiaban da pobre calidade da obra
actual dos narradores.
"Perguntárnonos se podía ser doutro
xeito, desque os critérios
dominantes son considerar
interesante só aquela obra que é
tradicional, simple e breve,
destinada ao mercado do ensino;
editar de acordo con modas
temáticas, ás veces motivadas polas
próprias editoriais; encarregar
textos aos autores para que os
construan segundo o gosto do editor
máis que do escritor". Concluen os
cinco asinantes perguntándose se a
situación da que se laian alguns

O escritor Xosé Manuel del Caño,
secretário do Patronato ten
explicado a intención de ambientar
a casa do poeta con móbeis e
obxectos de época, incluindo toda
a obra de e sobre Curros; a
criación dun Seminário de Estudos
e mesmo incluir na casa do vate o
museu-arquivo de Celanova.+

• Entregados os
prémios San
Martiño

• Via Láctea en

xira até Xaneiro

1

O espectáculo do Mago Antón Via
Láctea que estivo en función en
Compostela e A Coruña,
continuará a sua andaina o vindeiro
22 de Decembro en Vigo. Desde
fins de Agosto até hoxe unhas
25.000 persoas contemplaron este
espectáculo que a meio da máxia, o
cine e a cenificación teatral, fai un
percorrido fantasioso polo Camiño
de Santiago sobre un guión do
Mago Antón e do escritor Darlo
Xohán Cabana. +

•Un paso máis
para a Casa de
Curros
Desde hai unha chea de anos o
Patronato Curros Enríquez ven
pelexando por conseguir a compra
e reabilitación da casa natal de

Curros Enríquez en Celanova. Un
último paso ten sido a sinatura o
venres 3 de Decembro dun
convénio entre a Conselleria de
Cultura e o concello que debe
permitir que se erga o cobizado
museu. A compra do edificio
trouxo sempre polémica por estar
a propriedade dividida entre o
Patronato, que a recebera en

O notário de Lalin Victorino
Gutiérrez recebeu o prémio de
carácter galego que entrega a
Fundación Prémios San Martiño,
presidida por David Otero.
Victorino Gutiérrez é autor do
Formulário Notarial Galega e na
entrega do galardón falou do
galego como língua ameazada e
reivindicou que "tamén desde o
posto de funcionário se pode
aportan un gran de area á sua
normalización".
O prémio de carácter comarcal foi
para Chano Piñeiro, o cineasta
nacido en Forcarei. •

Coa IV Noite Folk, A Coruña recupera a música tradicional
Noitarega e os escoceses Miró actuarán no Palácio de Congresos
• ÓSCAR LOSADA

}

Noitarega e os
escoceses Miró serán os

participantes na IV
Noite Folk organizada
poo clube de folk A
Cava na cidade da
Coruña. Tras do éxito
das tres primeiras
noites celebradas no
salón de actos do
coléxio dos Salesianos,.
a grande novidade
<leste recital é que se
desenvolverá no
Palácio de Congresos
da cidade herculina o
Venres 17 de Decembro
ás 22 horas.
O conce1lo da Coruña está moi interesado en continuar con este ti-

po de eventos, como confirmou
Bieito Romero, membro do grupo
Luar na Lubre e fundador do clube de folk organizador: "O concello amosou bastante interese en
manter este tipo de concertos
sempre que teñan un mínimo de
éxito. Neste momento están receptivos a este estilo musical e
non desbotamos organizar polo
verán algo máis ambicioso. Polo
momento queremos facer un concerro ao mes".
Os afeizoados da Coruña non respostaron como se esperaba no
concerto do prestixioso grupo
Boys of the Lough, organizado pola Federación de Asociacións Culturais, ao que acodiron arredor de
350 espectadores. Este dado non
amedoña aos organizadores: "Esperamos, se non encher -o aforo
da inst.alación é de 1.700 asentos- cando menos chegar ao milleiro de asistentes. Nós contamos
con que a xente do folk está en
contacto co noso local (A Cova) e
pensamos que podemos incitalos a

que vaian para acadar unha boa
emntrada".
Hai anos A Coruña tivo un festival de Música Celta que durou
duas edicións, se cadra por mor da
ineficácia do organizador, Xeránio
Torreiro. Agora a organización
das noites folk está en mans de
xente que entende e gosta da música tradicional.

É certo que os afeizoados non
asistiron en grande número á segunda edición do festival coruñés, xa fenecido quizá por non
traer unha banda atrainte en troques de tres que non están mal e
que non coñece ninguén, pois o
gasto tampouco ia ser moito
maior, agás se falamos dos tres
ou catro nomes no eido do folk
que cobran por riba do millón de
· pesetas por actuación.

Xa hai locais
De non contar con nengun local
onde escoitar esta música, pasouse

a ter dous: o Torques e A Cova
(por orde de abertura) que están a
funcionar ben no que atinxe a
clientela. Se agora se gañan espazos, que antes se tiveron, na programación musical do concello, é
posíbel que se fagan novos adeptos ao folk. De non contar co
apoio do concello, "ternos -prosegue Bieito Romem- pretensión
de manter os concertos sexa con
esa axuda institucional ou sen e1a.
Isto vai seguir adiante dunha forma ou doutra".
En canto aos grupos participantes,
Noitarega son unha banda de gaiteiros vigueses da que xa se deu
cumprida información en A Nosa
Terra co gallo da saída ao mercado do seu disco. Servirán como
aperitivo ao que ven logo, unha
das bandas máis viaxeiras por estes lares, os escoceses de Miró,
que teñen participado en diversos
festivais polo noso país. Son unha
formación "amadora" que tocan
por se divertir e que desbotan a
posibilidade de gravaren discos

pois teñen profisións estábeis e viven a música como un entretimento sen máis. Esta filosofia foi a
que trouxeron nunha das últimas
aparicións galegas que os levara
ao festival de Ortigueira na sua
derradeira edición.
Nestes tempos houbo moitos trocos na formación, na que sempre
se man ti vo o guitarris ta Chi ck
McAuJey. Porén nesta etapa Miró
vainos permitir reencontrarno
con dous coñecidos da vella época, como son o flaut is ta Nial]
Kenny , que posue unha agradábel
voz para o canto, e o e pectacul ar
intéprete de bodhran Billy Muir, o
dos brincos estrafalários. O seus
cañonazos no bodhran on Jembrados polos bons afeizoado que
disfrutaron coas suas actuación .
B. Muir acompaña a sua excelente
técnica cunhas altas doses de espectacularidade. No tempo en que
nos visitou adicábase á fotografía
e tocou a bateria nun grupo de
rock, até descobrir o bodhran no
ano 1983.+
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conta de libros
dentes e os novos homes de poder
excesivamente manchados polo
mundo. Esta situación evócase na
carta aseverativa que enviou o Papa Sirício a Himério de Tarragona
no 384-385: 'quen se colocaba perante Deus para a Eucaristia debia
praticar a continéncia' ".

A influéncia

dos antigos
mitos
Corpo e
sociedade,
os cristiáns e a
renúncia sexual
Poucas obras tén chamado tanto a
atención dos afeizoados á Idade
Antiga como esta de Peter Brown,
The body and society<ll. Amigo de
A. D. Momigliano, de M. de Foucault, de Caroline Walker e de tantos inve tigadores da mentalidade e
do conflito social nos ss. III-V,
Brown foi profesor de Línguas Cláicas e de Hi tória na Universidade
de Califómia e traballa actualmente
no Departamento de História da
Universidade de Princeton. Conferenciante e escitor de prosa comovedora, con egue converter a fronteira entre a Antiguedade e a Idade
Média nun período aberto, sistematizado e verdadeiro invemadoiro do
medieval. Esta obra xunta coa Biografia de Agustin de Hipona e O
Mundo da Antiguedade seródia
constituen unha tríada que mutuamente se complementa.
En "O Corpo e a Sociedade" danos Brown unha análise polo miúdo do pensamento e da vivéncia
cristiá desde o s. III ao V. Na primeira parte, Do pensamento do
apóstolo Paulo ao anacoreta Antón, desfilan os escritores da escolas pauliña e xoánica: Hermas,
Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orfxenes e Cibrán de Cartago. Detense a pracer en Oríxenes,
un verdadeiro monstro do saber
antigo e da plural interpretación a
que o eu maxistério deu lugar.
A segunda parte estuda o ascetismo e a ociedade no Império de
Oriente. O monaquismo exípcio e
o capadócio ocupan máis de 100
páxina . De ta fonte dependeu
durante mái de mil ano a "e piritualidade" ocidental monástica,
moi e pecialmente a "fructuo iana, a de Rosendo e a cistercense"
de tanta presenza na Galiza.

Opera asi un reducionisrno na leitura bíblica segundo o que a "carne, o carpo" é o sexo que se opón
ao espírito e polo tanto vai ser unha constante na loita pola espiritualidade na Igrexa. As leis normativizan esta mentalidade ata
hoxe. A frnalidade era alta, a hermenéutica bíblica e antropolóxica
reducida; as consecuéncias desiguais; o peso histórico longo.
Pode ser útil ao lector destacar algunhas conclusións de Brown que
non son moi aceitadas polos convenciona1ismos dos mass media.
Asi Brown afirma sobre a introdución do celibato na Igrexa cristiá:
"Calquera que fose a practicabilidade do ideal do celibato eclesástico absoluto, a sua reclamación
voltouse surprendentemente clamorosa a finais do século IV. Isto
debeuse a que moitas comunidades cristiás do Ocidente atopáronse atrapadas neste dilema. En España, Gália e Itália, pequenos grupos de ascetas que cada vez facian
máis ruido, desexaban ter un pasto no clero das cidades. A consecuéncia da presión exercida por
estes xóvenes celosos e ostensibelmente solteiros foi reforzar a
decisión dos cristiáns tradicionais
de elexir os seus cregos entre calquer grupo a excepción dos rnonxes e admiradores dos monxes.
Xerome queixábase de alguns bispos só ordenaren como sacerdotes
a homes con esposas das que
constasen embarazos. Ao mesmo
tempo, sen embargo, a difusión do
cristianismo entre as clases altas
levou á Igrexa os dirixentes potenciais de poder, eficácia e riqueza
enganosos ( ... ) [Aparece deste
modo unha terceira opción] de sacerdotes e bispos continentes que
se situarían entre os ascetas estri-

Parecida sorte e influéncia no tempo tivo o monaquismo exípcio e da
Asia próxima como criador da relixiosidade popular cristiá. Aqueles
monxes, moitos iletrados, recolleron os mitos, as fórmulas, a cosmovisión de anteriores ascetas tanto xudeus como doutras relixións:
"O mito do deserto, construído
desde os mesmos cimentos a partir
do traballo e da comida, aseguraba
que os finísimos fios do poder sobrenatural descendían desde o deserto ata tecerse arredor dos campos cultivados e abranxer o sagro
Nilo. Antes do 400, a piedade dos
monxes e monxas era tida polos
cristiáns como a causa da revivificación anual do grande rio. A presenza dos monxes beneficiaba precisamente aquilo ao que eles renunciaran: os campos que proporcionaban a comida de Exipto ( ... )
En Saqqara, un pouco ao sul do
Cairo, o mosteiro de Apa Ieremias
alzábase á beira dun imenso areal
tan absolutamente morto que ali
non saian flores nen despois das
chúvias de Xaneiro ... pero o mosteiro dominaba un val de exuberante vexetación verde azulada.
Este era "o mundo" de Apa Ieremias: 'Este é o lugar onde noso
señor e pai Apa se axionllou ata
ter borrado os pecados dos pavos de

Resulta gozoso ver que Brown recolle na sua obra a personaxes da
Galécia cristiá: Exéria, Prisciliano
(p.498), aos que centra con obxectividade no seu papel roáis de
"diferenciación" eclesial que de
disidéncia doutrinal.

Brown
consegue
facer vivos
a autores
sacralizados
nos altares
pero,
xeralmente,
loitadores e
incluso
intolerantes
na sua
interpretación
cristiá.

Arredor de
Apa Ieremias
erguíanse os
anxos poderosos. A solicitude incansábel
do arcanxo
San Miguel
por todas as
criaturas de
Deus, unha solicitude maior
e máis constante incluso
que a dun ser
humano "anxélico", constituían a ratificación silenciosa, presente
para todos os exípcios cristiáns dos
humildes valores que se asociaban
coa vida no val do Nilo. Ao aceitar
a intercesión dos anxos e dos arcanxos en nome de todos os seres
humanos, Deus deixaba claro a sua
simpatía polos gozos e sofrimentos
dos cristiáns". (p.350)
Estas duas citas, sobre o celibato e
a relixiosidade popular, dernostran
a continuidade do cristianismo cos
mitos, tradicións e certa mentalidade relixiosa anterior, tanto xudea
como pagana. A orixinalidade cristiá reside na oferta de Xesucristo
dun Deus gratuíto que perdoa, salva e estende o seu brazo a todos,
comezando polos fomentos e os
oprimidos. Tal núcleo esencial ten
nos Santos Padres unha atenta e
constante reflexión, pero as comunidades cristiás teceron en seguida
complexas teas cos fios de diversa
procedéncia ata configurar o "mundo da vida real dentro do sistema
eclesial" que vemos. Brown monstra esa riqueza de ideas e criacións
na Patrística da Igrexa antiga. +
FRANCISCO CARBALLO
(1) Brown, Peter, Cuerpo y Sociedad, los
cristianos y la renuncia sexual, Barcelona,
Muchnik editores, 1993. Orixinal en inglés
de 1988, Columbia University Press, pp. 672.

Un estudo
sobre Noriega
A Fundación Caixa Galicia ven de
editar o traballo Da montaña o
corazón, da autoria de Xosé Ramón
Freixeiro Mato, un estudo que
mereceu o séptimo prémio literário
Anxel Fole. Noriega Varela, o poeta
de Mondoñedo, é estudado con
exaustividade: unha pequecha
introdución biográfico-social; un
estudo da sua obra e da língua e un
apéndice bibliográfico. Noriega foi
para Freixeiro "un dos mellores poetas
á hora de recriar os costumes
tradicionais, a idiosincrásia e a língua
das xentes humildes que habitaban a
província de Lugo". •

Beira o Barbaña
Xorxe Martínez Jiménez ven de
realizar a edición da novela de
Francisco Alvarez Novoa, Beira o
barbaña. Ediciós do Castro inclue este
traballo na sua heteroxénea colección
de Documentos. Alvarez Novoa foi un
xomalista ourensán, cunha pequena
obra en galego apenas vindicada,
apesar de que era membro tamén da
Real Académia. Ferrin ten dito da
novela "sempre nos facemos a
pregunta de por que un home que en
1896 edita este libro que abre un
mundo, non corre gozoso a reunirse
cos seus contemporáneos ourensáns
máis novos cando estes conciben e
executan o proxecto de criar, en tomo
á revista Nós, unha prosa galega e
unha idea nova de Galicia". +

Policial
de Forcadela
Manuel Forcadela recupera a persoaxe
de Toni Barreiro, o investigador que
coñecéramos en Sangue sobre a neve e
Barato, barato, as duas anteriores
entregas do escritor de Tomiño. Desta
volta os ingredentes da trama
compóñenos un futbolista crota e a sua
irrná, unha extraña secta relixiosa e un
perigoso grupo de empresários
posuidos pola ambición, todo co pano
de fondo do ambente urbano de Vigo.
O título da obra é Fóra de xogo e está
incluido na colección Cómplice de
Edicións do Cumio. +

Un punto de vista moi diferente sobre a delicada cuestión do rechazo suvenil
á literatura e en xeral a todo canto cheire de fonxe a cultura. Éxito seguro
entre pedagogos e ensinantes.

A terceira e tá dedicada a tres escritore ocidentai : Xerome, Ambró io e Agu tin.
Mapas, índices sistemáticos, bibliografía, completan este munumental estudo teolóxico e filosófico. Ningúen penseque todo se analisa na mente dos autores e que se
deixa á marxe a realidade social.
Todo o contrário: cada autor aparece nun contexto social e persoal;
nas suas herdanzas literárias e na
sua criatividade. Brown consegue
facer vivos a estes autores sacralizados nos altares dos templos, pero, xeralmente, verdadeiros feixes
de nervos, loitadores e incluso intolerantes na sua interpretación
cristiá. Resalta esa adustez, esa viruléncia na crítica da sociedade e
da Igrexa en Xoán Crisóstomo, Cibrán, Ambrósio ou Xerome.

todo o mundo'.

NA MES/v\A COLECCIÓN

COMO UNHA NOVELA

Daniel Pennac

XERAIS

~~
~~

GALERÍA DE ESQUECIDOS
DE FELICIANO LOBELOS
Miguel Váz:quez Freire

TEMPO DE CREPÚSCULO
Francisco X.
Fernández Naval
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Len das
e guitarras
Dogs D'amour
e Del Tonos
Nestes días están de preregrinación por Galiza un par de bandas
en concerto; nada para desbotar,
auténticas lendas, cada unha ao
seu modo.
Os Dogs D' amour nos seus dez
anos de história teñen acadado o
rango de clásico. Reserva espiritual do Rock' n' rol! stoniano, se
cadra non tan coñeeidos como os
Black Crowes, son unha banda
significativa dun xeito persoal de
ben facer. Un sonido macizo e
próprio que discorre pola variedade duns discos sempre interesantes.
Coa incorporación de teclados
culminan esa busca dun equilíbrio
entre o rock ben parido de feitura
clásica e o carácter próprio dos
seus temas.
Uns días antes os Del Tonos fixeran unha das suas periódicas visitas de médico, non en van o seu
clube de fans recebe o nome de
"Club enfermo". Hendrick Roever é se ·dúbida a máquina da guitarra blues e rythm' n' blues no
Estado, e a sua banda todo un
exemplo de presenza en directo
sólido e contundente.
Pero esta foi unha visita especial.
En pleno ferver do seu corrflito co
seu antigo sel o discográfico a F ábrica Magnética, teñen paralisado
por orde xudicial a sua actividade.
Isto afecta ao seu último disco e,
seica de rebote, tamén poderían
sofrer as iras da xustiza con esta
série de actuacións en directo.
A sua actitude é firme e apresentan en vivo o que ben poderia ser
o sucedáneo dun disco. Todos novos temas, alleos ao conflito discográfico, nuns concertos que serán gratuítos para os membros do
citado clube de fans.
Un risco que asumen defendendo
o seu direito a traballar.
Tamén na onda do blues ainda estamos a tempo de ver á Vargas
Blues Band. A sua anterior visita,
ainda recente o seu LP debut de
excelente acollida, ven de ser recordada polos amantes do bluesrock como memorábel.
A Vargas mostra as gañas de facer
algo próprio por parte dun músico
que mamou dos blues en Estados
Unidos e que viña traballando en
grupos al1eos. Saber facer xeitoso
e vivido para unha linguaxe universal coma o blues sen abondar
en tópicos, xa é mérito.+
XURXOVAZ

Os impresentables.

Un
concerto
para as
antoloxias
Luther Allison
Blues Band
Non irnos falar dunha banda moi
coñecida, por iso o teatro García
Barbón de Vigo non chegou a encherse; e despois de velos e escoitalos haberia que perguntarse por
que non teñen unha sona enorme.
A Luther Blues Banda estivera
hai, aproximadamente, catro anos
en Santiago oferecendo unha
grande recital na praza do Toural.
Se daquela o concerto foi sobresainte, desta haille que conceder
o "Cum laude". Con nova banda,
agás o teclista, perfeitamente ensamblados, con son nítido e poderoso, Luther Allison amosou o
que se pode facer un cenário e o
que é vibrar coa música e facer
emocionar aos espectadores. No
anterior recital galego a banda
contaba co fillo de Allison nunha
das guitarras, agora o duo fórmano os saxos (tenor e alto) e a única
guitarra é a do líder.
A actuación foi puro sentimento,
nada de falso aditamentos, blues
rock abafante, en estado natural.
Vigoroso, potente, frenético,
arrebatador, o concerto deixou a
etiqueta de máxima calidade musical. Luther Allison coa sua guitarra eléctrica e voz electrizou
(foi un concerto de alta voltaxe,
os "Unplugged" son para outra
ocasión) ao persoal, fíxoo moverse, brincar, berrar, achegoulle
unha parte de Chicago, cidade
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berce do blues e onde Allison pasou a xuventude, co son blueseiro que tan honestamente sabe interpretar.
Allison cantou sen micro, dirixindose aos afeizoad os congregados, deus e un paseo A actuación
guitarrístico foi puro
polo corredor sentirnento,
do teatro, tocou cos dentes nada de
ao xeito de falsos
Jimy Hendrix, aditamentos,
des b_o r do u
blues-rock
sentimento de
abafante,
en
blues e mistureuno coa estado
enerxia e vita- natural
lidade do rock
and rol1.
Estes magníficos intérpretes non son recoñecidos a nível popular mentres algúns "torce-instrumentos" fanse
de ouro a costa do marketing que
fai pasar por bons a auténticas
mediocridades. A moitos haberia
que levalos a un concerto desta
banda e que ollasen como desde o
primeiro acorde un conxunto pode
facerse dono dun cenário, meter
marcha á xente, e presentar ao líder, que sabe empregarse a fondo
e meter ao público no peto sen recorrer a máis argumento que tocar
esplendidamente blues-rock.

Que non sempre
se coñece (e recoñece) o mellor
é desgraciadamente sabido,
por iso reconforta escoitar en directo a un "grande" da música
do que, cando
morra, non se
farán eco máis
que certos seguidores. Esperemos que tarde
moi to en darse
ese suposto, xa
que lhter ten ainda 54 anos e haberá de oferecer
ao mundo do espectác u1o bastantes actuacións inesquecíbeis como a de
Vigo. Dela quedaranos na retina a figura do
saxofonista Suleiman Hakim bailando dese xeito
tan peculiar, o espléndido son, o
xénio da formación enriba do palco, con Allison á frente e sobretodo
a sensación de estar asistindo a cun
concerto prodixioso.
Unha banda de grande altura musical e un guitarristaa e cantante de
categoría superior, os que tivemos
o pracer e priviléxio de velos nas
suas actuacións no país metémolos
nas antoloxias de actuacións ao vivo. Grandioso Mr. Allison, cante
comigo para a seguinte. •
ÓSCAR LOSADA

Un primeiro
paso

Hai que louvar a aparición deste
disco, "Rock na costa da marte'',
!}O panorama discográfico galega.
E unha novidade que seis grupos
novos teñan a oportunidade de
plasmar en vinilo os seus temas.
Média dúcia de bandas da zona
da Costa da Morte unida nunha
interesante iniciativa para a vida
cultural galega, que precisa, dado
o seu anquilosamento nalguns
sectores, de proxectos <leste tipo

conta de discos

Marc Parrot

doutros grupos.

Sólo para locos

Surprendente. Un traballo
modesto cunha densidade
de enxeño por riba da
média.

e Flechazos
El sorprendente
sonido de los
Flechazos
Dous bons exemplos de
pundonor e honestidade de
duas bandas españolas.
Cousas ben feítas e ideas
claras permiten incluso
entrar de cando en vez en
lista de éxitos sen
desnaturalizarse
demasiado.
Pretendido debu en longa
duración de Marc Parrot
tras anos traballando na
sombra das producións

"Quiero ser silvestre'', sen
dúbida conségueo. Instinto
básico, " ... quiero volver a
besarte, hacer el amor
encima de la mesa ... ",
selvático e pleno de cor,
lóxica sentimental ou
semental. Xogos de
palabras e ambientación,
rimas a traición e lévome
catro. Excelente.
Os vellos coñecidos
leoneses Flechazos levan
anos amosando que son
unha banda que engancha
en directo. Era de esperar
un traballo ás cheas coma

Este é un traballo, no que cada
conxunto toca duas pezas, que Hes
pode permitir acadar unha experiéncia necesária para afrontar empresas maiores, posta que, agora
mesmo, nengunha das bandas ten
a calidade suficiente como para sacar un disco en solitário. Os que,
quizais, estexan máis perto desa
posibilidade son "Troleblues" e
"Malavida", que se moven ambas
as duas no terreo do pop-rock, nos
que se observa unha maior madurez musical que no outros grupos:
sobretodo os primeiro , que logran
un son moi coidado, ao igual que o
está a voz do
cantante, o
que lle fai
obre air do
e ria
dernai con- de exábel
xuntos participante no di - unha maior
pre ncia
co.

da nasa

"La Crema" língua
soan excesivamente mornos, "Impresentables" e "Desertores do arado" esparexen enerxia e nece itan
dun toque de calidade, mentres
"Zenzar' aportan contundéncia
que, tamén, precisa dunha maior
elaboración no resultado final.
A verdade é que non eria xusto
exixir demasiado a unhas bandas
que comezan, ás que hai que lles
desexar moita sorte para o futuro
e que non perdan a esperanza e
traballen arreo nas composicións
para acadar un mellar resultado.
Seis cancións do L.P. e tán e critas en castellano, cinco en galega
e unha en inglés, nun apartado no
que seria desexábel unha maior
presenza da nasa língua.

Rock na
costa da marte

-----------11,1

que podan ser o primeiro paso
necesário dentro dunha andaina
artística. Os inícios sempre son
difíceis e todos os apoios que se
teñan son benvidos.

Un dado, para pormo o ponto final, no que atinxe á capa que non
está á altura da circun táncia ,
posuindo un pésimo de eño e unha baixa calidade e tética, endo
este un aspecto a coidar e non esquecer na elaboración dun di co
en maiore~ preten ión que a de
dar á alternativa a novo grupo
de rock and roll, o que non é pouco como pretensión.+
Ó.L

l·f-- -------

este, vinte temas
recollidos na
salsa do directo
na madrileña
sala Revólver.
Sabor a anos
sesenta,
adornado de
farfisa, rotundo
en "La casa del
reloj", beatle na
sentida versión
de "Drivemy
car". Entrañábeis
recobrando
temas do seu
primeiroLP
como "No sabes
bailar", que
semellan máis completos
coa aportación do público.
"Viviendo en la era del
pop", un dos seus primeiros
temas grandes e unha

xuvenil declaración de
princípios; os Flechazos
son un grupo especial,
capaz de conservar o
espírito novo despois de
anos no "negócio". •
X.V.
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O rock
da matanza
Artello
ten nova obra
A compañía de teatro Artello apresentou a sua última produción, "A
Matanza dos Seixas" en Vigo. O
grupo iniciaror daquela escura e ao
tempo comprometida Sala Carral
foi gañando en popularidade e en
status artístico, o que se reflicte no
acabado estético da sua última
produción. Porén, perdeu o seu es-

pírito crítico e imaxinativo das primeiras montaxes. Daquela, o histrionismo, vício da inexperiéncia
era perdoado, xa que Artello era
un grupo cheo de boas ideas. Talvez a estética tenebrista de "A matanza" é o único que pode recordar
o ambiente balorento daquela sala.
Ainda que a perda de luz (criativa)
non parece casual nesta obra.
O argumento da obra narra como
unha parella de noivos "modernos", caen por accidente na guarida dos Seixas, tres irrnáns antropófagos e sádicos que pasarán toda a
obra martirizando soezrnente á noiva, mentres descuartizan o rapaz.
Sobre ela cairá unha agresividade

entre

cicla.des

I

GtO

_,

inoperante desde o ponto de vista
dramático, e desagradábel desde o
ético e o estétitco. Aquí vale todo
con tal de arrancar, a forza de grosarias, a cornplicidade do público.
A personaxe feminina definida como a clásica muller-obxecto, será
en boca das masculinas: zorra, puta, porca. Ao que se lle sumará un. ha chea de referéncias misóxinas:
"a muller onde máis me gosta é na
cociña ... ". Mentres, a rapaza, atada
a unha cadeira suportará berrando
as vexacións dos "rnaos" e o desprezo do seu noivo. No texto arté11ase unha vinganza ramplona na
que a protagonista feminina, casualmente secretária dunha consellaria,
é tomada como vítima propícia para
largar toda a
agresi vidade
contra aquela
institución.
É difícil que
Pero a rapaza,
envalentonada un guión
polo asasinato tan feble
da sua parella, libere un
fai estoupar a
verdadeiro
sua vinganza
e transfórma- conflito
se, nos ú lti- teatral
mos momentos, nunha espécie de amazona sexy que pode con todos.

O grupo Artello na sua montaxe Batea.

armeguín

brath

máa

os viaxeiros da luz

viaxe alén de fisterra
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Ao final da obra, os maos únense
aos bons e case a modo de circo
de TV, cantan todos xuntos, fratemam.ente, unha canción.
Apesar de o material dar para rnoito, o asunto da carnizaria quedou
desproveitado e abandonado á grosaria e ao riso facilón. O terna da
carne recorda inevitabelmente esa
deliciosa película francesa "Delicatessen". Ali, xúntas"' o expresionismo co humor negro oferecendo unhas situcións e uns personaxes dobremente cómicos. Do estudo sincero da máscara dun carniceiro sádico e brutal é posíbel deseñar un
personaxe tan impactante como o
que aparece en "Delicatessen". O
seu antagonista é un anti-heroi, un
carácter sensíbel e ocorrente que
constrúe unha sinfonía do molesto
ruxido dos resortes dun leito. Pero
para facer isto é preciso humanizar
aos personaxes, non obxectivizalos
nen dominalos amparándose en
prexuízos anti-creativos.
É difícil que un guión tan feble libere un verdadeiro conflito teatral.
Máis difícil é que convenzan uns
actores tan desapaixonados, que recorren á caricatura facilona para enganchar ao público, xa abondo
acostumado á bufonada televisiva. +
MÓNICA BAR CENDÓN

Menos mal
que non
somos
da família!

Neme .......... ............ ..... .... ................... ...... .......... ················· ·······
Enderezo ... ...... ... .... ..................... ............................... ........ .
Povoación .................................. ............ Tfnci. · ....................... ..
í'r·'· .•·/'
• :~J¡
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forma de pagamento
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o

o Contra-reembolso
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Teatro
do Atlántico
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Recentemente tivernos oportunidade de acudir, no Teatro Principal de Compostela, á estra do último espectáculo da compañía afincada na Coruña Teatro do Atlánti(Pasa á páxina seguinte)
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~~~~111~Tea~tro~111~~~(Ven da páxina anterior)

co . O espectáculo fai boa aquela
apelación de que o teatro é a vida,
e leva ás tábuas ·un momento na
história íntima dunha familia
composta pola Mae, tres fi1los e
duas noras.

PRONTUARIO
ORTOGRÁFICO DE
GALEGO
Valentín Arias López

Este libro foi concebido como
axuda para quen poña interese
en escribir correctamente. Así
como a fala lle debe respecto ás
variedades locais da lingua -pois
por algo existen-, na escrita debemos atemos con precisión á
normativa vixente. O obxectivo,
esta vez, fíxase no aspecto morfolóxico, reducindo a información teórica· ó mínimo estrictamente indispensable, en beneficio da práctica, e ·abúndase en
datos ordenados de consonte as
características en que se repara.
Son conxuntos selectivos que se
forman cos elementos marcados
pala experiencia docente co risco de propensión ó erro.
Mais non se trata dunha lista de
erras para evitalos. Pala contra,
clise como se escribe, non como
non se debe escribir cada vocábulo. Neste libro non se pensou
maiormente en corrixir, senón
en formar.
Preséntase unha cantidade considerable de termos correctamente grafados, dispostos en
series homoxéneas que facilitan
a comprensión e estimulan as
asociacións con mira á súa
aprendizaxe. A finalidade <leste
libro é axudar a fixa-la grafía correcta das nasas palabras.
16 x22, 240 páx. 995 pta.

EDICIÓNS DO CUMIO S.A.

Travesía de Vigo, 156 • 1!! D
Telf. (986) 25 07 67
VIGO

Distribúe:
DISTRIBUCIÓNS ARNOIA
Ramalleira (Cruce de Bértola)
Telefóno (986) 70 93 40
36140 VILABOA (Pontevedra)

Contada nun tempo real e sempre
en clave realista, apresenta-nos
unhas personaxes caraterizadas
abondosamente, cunha psicoloxia
perfeitamente establecida xa no
texto -sobrecolle o uso de senténcias repetidas a xeito de teima
por cada unha das personaxes- e
que con lixeiras matizacións nos
momentos de mais tensón vai permanecer case invariável até o fin
do espectáculo. Así ternos a unha
Maria Barcala que asume o rol de
Lola, unha señoritinga absolutamente obnubilada pola "categoría" social que ocupa e a que desexaria ocupar, muller de Ramón Gonzalo Uriarte-, xogador empedernido, borrachin e puteiro,
sempre ás ordes da sua espabilada
mulleriña; Carme -Patrícia de
Lorenzo-, unha "desertora do
arado" de apariéncia un tanto betata mas que nos momentos de
tensón tirará toda a violéncia contida na sua persoa -é fortísima a
sua atitude na pelexa-, dona do
menor dos irmáns, Pedro -Luís

Iglesia- un home tímido enmadrado que nunca será nada por importéncia e indecisión, que traballa de empregado sendo ascedido
de armacenista a dependente mas
sen aumento de soldo, segundo
até o límite de Manuel -António
Simón-, o im1án emigrado, que
ostenta, aos ollas da sua família, a
imaxe do éxito, e todo, por que
ten a metade dun bar en Barakaldo e a Mae -Feli Manzano--, independente e dura, centro absoluto do espectáculo mesmo sen aparecer até ben entrada a obra. O seu
cumpreanos primeiro e a sua enfermidade despois son os motores
de toda aczón.
A trama apresenta-nos unha famí1ia que se reúne para celebrar o
aniversário da mae despois de alguns anos de non se ver. De feíto ,
o de Euskadi acude á explícita chamada materna. Mas a muller sofre
unha volta que a postra no leito e
frustra a celebrazón. Na espera da
visita do médico presenciamos o
verdadeiro cariz da relazóns entre
as personaxes que tiran o véu das
suas falsas atitudes. A efermidade
da vella livra a "benvevoléncia desinteresada" dos dous fillos non
emigrados que nun crescendo de
violéncia rematan por ir ás mans,
mas a tensón relaxará-se coa apari-

zón duns documentos da vella: escrituras de propriedade dunhas terras de grande valor, para dar pasa
a unha situazón, inimaxinável só
cinco minutos antes, de amantes e
solidários "sócios" nun grande negócio familiar
posibilitado
polos cartos da
venda das te- Xúlio Lago
rras.

fai unha

En plena eufó- leitura
ria celebracio- acertada do
n al aparez a
texto e sen
figura cativa e
feble da Mae dar
que, ausente concesións
ao achado do gratuítas ao
tesauro e mespúblico
mo á presenza
dos fillos, pasa polo fondo
da cena. A sua
aparizón producirá un novo ponto
de inflexón a levar-nos da improcedéncia do riso e do repentino siléncio e respeito á figura materna
gravemente enferma, á implicazón
forzada e forzosa no seu aniversário que culminará definitivamente
na morte.
De salientar o fermoso traballo actoral de Feli Manzano no rol da
Mae. Se nos pri.meiros lances nos

apareceu un chisco nova de mais
na sua caracterizazón -parrafe, oss longos e con voz forte que en
absoluto lembraban a unha vella a
piques de morrer- vai collendo
ton , para acabar bordando a cena
final -unha cena que val por un
espectaculo-; Maria Barcala e
Patricia Lorenzo e tan ben nos
seus roles, tamén Gonzalo Uriarte
co rol mais agradecido -os borrachins entraron-lle sempre ben
ao público-- e António Simón no
rol de Manuel. Do que menos gostárnos foi da rixidez excesiva de
Luis Iglésia no rol de Pedro mália ser concordante coa psicoloxia da personaxe- que ten os
mellores momentos nas cenas de
mais violéncia. Contodo -fóra
matices- in i timo no bon traballo xeral dos actores e na proposta de Xúlio Lago na direczón
que fai unha leitura acertada do
texto e, en dar conce ión gratuíta ao público, conforma un espectáculo onde o momento de
humor levan-no da man ao mai
crueis até con eguir o definitivo
descaougo do público. O e pectáculo encongacha a xente e todo
rematamos un pouco coa sen azón
de que mono mal que non orno
da família. •
FRANCISCO SOUTO

Unha
americanada
.
ma1s
/

Amor

a cara de can
Desde que hai sete anos irrompera no cinema como xoven novício
compañeiro de Sean Conery en
"O nome da rosa", Christian Slater ven desenrolando unha carreira (moi selectiva na eleición dos
seus papeis) que o vai elevando
pouco a pouco á categoría de
grande actor. E isto pésie a sua
xuventude (24 anos). O seu personaxe de Clarence está composto
con soltura e sobriedade, espontáneo nos seus matices e non pouco
brillante por momentos. Tamén
Patricia Arquette, apesar de certa inseguridade, fai unha correcta
interpretación da inxénua prostituta Alabama que, con non poucos elementos de unión con Marilyn Monroe, é liberada por este
xoven cabaleiro urbano que utiliza os atributos da violéncia máis
desesperada para conseguir os
seus fins. Ao seu carón, dous pesos pesados da interpretación Denis Hopper e Christopher Walken,
oferécenos, nun vis á vis cheo de
tensión e dramatismo e con pouco
máis de cinco minutos de duración, unha das cenas de máis alta
voltaxe criador dos últimos anos,
cinco minutos de interpretación
xenial que valen por si mesmo todo o filme e que reducen ao Harrison Ford e ao Tommy Lee Iones de "O Fuxitivo" a sua verdadeira dimensión. As facianas de
Hopper e Walken e o acotamento
que delas fai a cámara son o paradigma da seguridade e do temple,
da comunicación e da catarse perfeita co espectador.

Patricia Arquette e Christian Slater, protagonistas da tita de Tony Scott.

Á marxe deste cuarteto de nomes

que funcionan no seu território de
xeito perveito, haberia que engadir a argamasa coa que se edifica
"Amor a cara de can'', unha banda sonora espléndida (da autoría
de Hans Zimmer), chea de temas
atractivos e "rompentes" que ainda non isentos de certa comercialidade moi na liña de "Miami Vice", acaban por integrarse na própria dinámica da narración contribuindo, sobretodo o tema central,
a contemplar dramaticamente a
história. En canto á dirección haberá que estar de acordo con que
Tony Scott, non ten a mestria do
seu irmán Ridley. Máis apagado
no seu pulso como narrador, carente da brillantez visual da que
fai gala o autor de "Os duelistas"
ou "Blade Runner" e cunha filmografia pouco atrainte ("Top Gun'',
"Superdetective en Hollywood",
"Revenge") o seu traballo queda
empequenecido pola fora e a autonomía "intrínseca" do espléndido
e moi americano guión de Quentin Tarantino, criador e director
da tan celebrada "Reservoir

Dogs''. Certa- Tony Scott
mente, Scott
limítase
a non ten a
ilustrar, sen mestria do
fisuras é cer- seu irmán
to, pero tamén Ridley,
sen brillantez,
a moi correcta lirnítase a
escrita de Ta- ilustrar, sen
rantino, quen fisuras, a
se converte no
moi
auténtico autor de "Amor correcta
a cara de escrita de
can". O direc- Tarantino
tor americano
limítase a pór
cámara
a
<liante deses
actores que se dirixen sós (Hopper
ou Walken, sobretodo) e a pór en
prática as sabedorias básicas do
oficio. Porén, este é, na miña opinión, o seu mellor traballo que o
é, ademais de por pivotar nun
aguión de sobérbia estrutura e
equilíbrio, por ter acertado na
translación visual de determiandas
secuéncias (os primeiros planos
de Hopper. Oldman, Walken e os

herois protagonistas, a planificación e os encadre cercano e a
dosificación dos planos de conxunto ... ).
Contodo, e cos acertos indubidabeis do filme que se situa sempre
a médio camiño entre o thriller e
o western ou viceversa, xéneros
"xenuinamente" americanos cuxa
fronteira non está moi delimitada
(apesar das suas diferencias aparentes) "Amor a cara de can", non
deixa de ser un produto estadounidense máis, tenso e violento, con
boas doses paródicas, sobretodo
no final -que no guión orixina
non era "feliz"-, ambíguo moralmente, e ben interpretado que
cunha boa música como reclamo
reune no seu interior os elementos
necesários para facelo obxecto de
desexo dos espectadores (historicamente educados para "amar o
cinema americano") e aumentar,
xa que logo, os beneficios económicos da indústria audiovisual estadounidense.•
CELSO X. LÓPEZ PAZOS
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"TI ES PRA MINO LOMBO DUNHA SOMBRA
ONDE TODO RESULTA PREGUNTADO
E O PASO DAS PERSOAS FAISE LENE ...
SEDENTA COMO UN MAR
E NO SEU MAR, AFOGADA."
POEMA "ROSAL/A". DE XOHANA TORRES

CONSELLERÍA DE CULTURA
E XUVENTUDE
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O trinque

Convocatórias
IV certame de arte
X. Domínguez Guizán
O Centro Cultural Begonte, baixo o
patrocínio da Deputación de Lugo,
convoca o IV certame galego de arte
Xosé Domínguez Guizán dotado con
250.000 pta., e máis unha estatuiña de
Sargadelos. Poden optar ao prémio as
obras de pintores galegos, de tema libre, e cun tamaño máximo de 1 5 m
por 1 m., marco incluido. Cada ~uto;
poderá apresentar un máximo de duas
obras que virán acompañadas dos dados identificativos da obra e do autor.
Os cadros pódense remesar, ben protexidos, libres de gastos ao centro cultural Begonte, e serán devoltas tamén
libres de gastos ao remite do petate. O
prazo de presentación remata o 25 de
Decembro <leste ano. A obra premiada
quedará en propriedade do Centro cultural, as escolleitas non premiadas ficarán expostas no certame e as non escolleitas volveranse aos autores. Maior
información no (982) 20 96 22.

Descobre a
Alta Sanábria
O Servício de Turismo Xuvenil do
Concello de Vigo organiza saidas de
tres di:is a Alta Sanábria que van dirixidas aos vigueses de 15 a 30 anos. O
programa de actividades comprende:
esqui de fondo, corredoirismo, equitación, bicicleta de montaña e escalada·
todas elas de baixo impacto ambientai
co obxecto de crear unha conduta repetuosa co meio ambiente. As saidas custan 7.000 pta. por participante que incluen transporte desde Vigo, aloxamento en albergue, pensión completa,
persoal especializado para a práctica
das diversas actividades, amais de todo o material preciso. As vindeiras saidas van para os días 10, 11 e 12; e 17,
18 e 19 de Decembro. O número de
prazas é limitado, as persoas interesadas deben de se dirixir á Casa da Xuventude (R/López Mora 31) en horário
de 9 a 14 h, teléfono (986) 29 48 06.

II Concurso para
caricaturistas nóveis
A Casa da Xuventude de Ourense,
como aportación á /1 Bienal de Caricatura que organiza xunto coa Asocia·
ción Cultural Tres Ponles e o Clube
Cultural Alexandre Bóveda, convoca
o concurso para caricaturistas nóveis
dirixido a galegas e residentes na Galiza de 14 a 30 anos. Cada autor pode
apresentar o número de caricaturas, orixinais e inéditas, que estime oportuno.
Os tamaños van dun mínimo de DIN-

A4 a un máximo de DIN-A3. A técnica
é libre e para o tema pódese escoller
calquer persoaxe, ainda que se valorarán especialmente os do mundo cultural, político ou social da Galiza. As entregas na Casa da Xuventude (R/Celso
Emílio Ferreiro 27. 32004 Ourense),
antes do 15 de Xaneiro de 1994. As
obras han de traer no dorso o título e o
lema, amais de vir acompañadas dun
sobre pechado có mesmo lema no exterior, e a relación de títulos apresentados, DNI e teléfono no interior. Os prémios: un á mellor colección (6 caricaturas) de 100.000 pta, e catro ás mellares
caricaturas de 25.000, dos que cada autor só poderá levar un. Os prémios e
unha escolma das obras formarán unha
exposición na Casa da Xuventude de
Ourense en Marzo de 1994.

Curso de salsa
Os vindeiros dias 14 e 15 de Decembro, no Café Liceum do Porriño, o Taller Pasos vai impartir un curso de salsa para o que segue aberto o prazo de
inscrición. Maior información no Café
Liceum (R/Ramón González 16. O
Porriño. Teléfono 986 - 33 00 22) ou
no Pub Dublin de Vigo (R/Martin Códax 11. Vigo).

Campo de traballo
alternativo
O Colectivo de Educación Ambiental
Aperta, artella outro ano máis, na Casa
da Terra (Antas de Ulla. Lugo), un
campo de traballo alternativo do 26 ao
30 de Decembro para xente de 18 anos
en diante, e outro do 2 ao 5 de Xaneiro
para xente de 14 a 17 anos. Os traballos a realizar comprenden artesania,
campo, natureza e acondicionamento
nunha casa rural galega. Inscripcións
até o 20 de Decembro no (988) 24 69
95, das 5 no serán ás 10 na noite.

Bolsas para a
VI Fotobienal de Vigo
A Concellaria de Cultura de Vigo concede 4 bolsas a proxectos fotográficos,
para aV/ Fotobienal deVigo 1994, ás
que poden acceder todos os fotógrafos
residentes na Galiza ou galegos residentes no estranxeiro. A organización
divide as 4 axudas nunha de 500.000
pta. para fotógrafos cunha traxectória
profisional definida e en 3 de 250.000
pta. para os fotógrafos cuxas obras ainda non foron difundidas. O Concello
outorga as bolsas en duas metades, unha coa adxudicación e outra cando se
entregue o traballo. Para acceder as
axudas hai que apresentar: un proxecto
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razoado do traballo a realizar, cunha
extensión mínima de 5 fólios mecano~afados a dobre espazo; trinta diapositivas ou fotos de traballos anteriores
(entre as que se poden incluir as adicadas á Fotobienal); e documentación
persoal (fotocópia do DNI, curricula e
dados persoais) . Os proxectos teñen
que chegar, antes do 13 de Decembro
de 1993, ao Rexistro Xeral do Concello
de Vigo acompañados dunha solicitude
de participación dirixida á Concellaria
de Cultura e dunha relación detallada
do material e documentación entregada.
A Concellaria volverá os proxectos que
descarte. Os traballos dos bolseiros deberán conter un mínimo de 30 fotos no
caso da bolsa maior, e de 25 no caso
das outras 3. O prazo de entrega dos
traballos remata o 1 de Setembro de
1994. No caso de non ter feito a entrega
por esta data, o bolseiro terá que volver
os cartas asignados.

Cursos da Escola de
Negocios Caixavigo
Cursos superiores do ano t 994, que
van dirixidos a directivos e profisio_nais con experiéncia en postos de responsabilidade. A oferta comprende os
cursos de dirección: financeira, comercial e marketing, de recursos humanos,
de comércio internacional, de transporte internacional e xestión portuária,
de sistemas de información; e de control de xestión. As clases veñen estruturadas en módulos de 10 horas, impartidas os Venres no serán e os Sábados na mañá. Calquer dúbida ha ser
atendida nas oficinas da Caixavigo.

III Certame
de Rondallas
O Centro Cultural Valadares convoca
o 111 Certame de rondallas e Ranchos de
Reis, que vai celebrar os dias 25 e 26 de
Decembro de 1993, a partir das 5 datarde, no Campo de Futbol do C.D. Valadares, na Gándara. Para participar é condición indispensábel comunicar a asisténcia a meio dun boletín de inscrición
que se pode solicitar na Secretaria do
Centro, de 5 a 9 da noite. A inscrición
farase por orde de chegada dos boletins,
con data límite o 18 de Decembro. Cada
rondalla recebera unha cantidade fixa de
25.000 pta., polo feito de participar. A
organización estabelece os seguintes
prémios: primeiro prémio dotado con
150.000 pta.; 2º ano 125.000, 3º con
100.000; Mellor Abandeirado con
20.000, e Mellor Grupo de Baile con
30.000. Maior información no Centro
Cultural Valadares: (986) 40 86 84. •

Discos
Con once cancións
inéditas de Caetano
Veloso, Gilberto Gil e
Djavan e producido por
Arto Lindsay, novo disco

de Gal Costa, a raiña do
Atlántico austral. O
álbum titúlase O sorriso
do gato de Alícia. Unha
pérola preta da Bahia.

Anúncios de balde
• Se queres discos ou fitas do LP
Romper el cascarón do grupo de rock
alicantino Badana, pódocho conseguir
asi como outro material, adesivos,
prensa, cartazes e información. Escrebe a Manoel Bello Salvado, Rua da
Igrexa, 9 - 15685 Xanceda - Mesia.
• Universitário de 21 anos oferécese
para taballar polas tardes na Coruña
ou perto. Calquer tipo de traballo.
Chamar ao (981) 67 06 46, perguntar
por Manolo.
• Véndese colección de moedas antigas de ouro, prata e bronce. Perguntar por Miguel, no (981) 38 20 96.
• Compro disco-casette ou unha gravación do LD que fixeron Clunia Jazz
e Dores Plata_ Tfno. 981/83.06 .77.
Perguntade por Xabier.
• Busco exemplar do libro Contruccións Populares Galegas de Begoña
Bas López. Chamar a Miguel Tostón
no teléfono (972) 20 38 34, de 8 a 15
h. Girona.
• Na Asociación Máximo Gorki , a
partir do 4 de Decembro xogarase o
VIII Torneo de Xadrez Amizade, no
que poden participar todas as persoas
interesadas. Aberta a inscripción até o
dia 3 de Decembro. Máis información
no tfno. (986) 22 44 57, de 11 a 13 h. e
de 17 a 21 h.
• Os grupos reintegracionistas de base
Associa\:om da Língua Artabria (Ferro!
e Narom), Assembleia Reintegracionista de Bonaval (Compostela), Clube
Reintegracionista do Salnes (CRES), O
Farangulho (Viveiro), Grupo Reintegracionista Meendinho (Ourense), Asssocia\:om Cultural V Irmandade (Vigo), Renovai;ao (Madrid); acabam de
editar um bilhete postaJ para este Natal para promocionar o uso do nosso
idioma en todos os ámbitos sociais,
dentro da campanha "Cumprimenta em
Galego". Os bilhetes postais podem ser

solicitados ao pre\:O de 50 pta máis
gastos de envio a Associa\:ao da Língua Artabria. Apdo. 570. Ferro!.
• Véndense patios profisionais novos. Coiro e rodamentos italianos. Numero 36. Teléfono (986) 43 38 30.
Perguntar por Blanca.
• Ulo o grupo de conversa de inglés
de Vigo? Se alguén sabe del que chame a Manuel Riveiro. Telf. 21 04 25.
• Véndese piso en Ourense. R/Ervedelo, 72. Teléfono (988) 2 1 05 85 _
• Clases de inglés a domicílio na zo·
na de Vigo. Profesor nativo. Escocé
con experiéncia. Emprégase método
comunicativo. Todo os níveis. Teléfono (986) 22 81 59.
• Grande oferta de discos e cassettes.
Perguntar por Evéncio Baños, no (988)
21 05 85.
• Títeres & Gualtrapas. Organización de representacións teatraís e de
monicreques. Fabricación e manexo de
títeres. Fabricación e deseño de ve tuários, decorados, teatrillos, ... Composición e adaptación de obras reatrais.
Composicións e gravacións musicais.
Obradoiros e cursiños. Interesados entrar en contacto con Mauro Muñoz
Martínez, no Taller (986) 22 77 11 .
• Aluga-se estúdio em Vigo_ Com calefaci;om, água quente, soleado, céntrico, ideal para estudante. 36.000 pta.
Teléfono: (986) 49 06 88.
• Oferécese pintor económico a domicílio. Experiéncia e seriedade. Interiores e esteriores; vemizados a brocha. Presupostos gratuftos e sen compromiso. Carlos Pérez Vegue. Teléfono (986) 66 02 58, Ponteareas.
• Restáuranse móbeis e figuras antigas. Interesados dirixirse ao (986) 62
50 77. Perguntar por Ca11T1e Carreira. •

Cinema
ditório do Concello de Vigo, dentro da programación do Cine Clube Lu·
miere. Até o fin do Mundo
é unha co-producción de
Alemaña, Franza, e Au tralia, que foi dirixida por
Wim Wender en 1990-91.

Panorama de
vídeo criación
na América Latina
O Centro Galego de Artes da Imaxe
(CGAI) proxecta un ciclo, do 9 ao 21
de Decembro, no que pretende oferecer un panorama da recente vídeo-criación en América Latina. O primeiro
pase, 9 de Decembro, que leva por título Meios de comunicación política e
xentes inclue os curtos O Espírito da
TV de Vicent Carelli (Brasil 1990.
18'); Varela en Serra Pelada de Marcelo Tas e Femando Meirelles (Brasil
1988. 18'); O espectador de Enrique
Alvarez e Arturo Soto (Cuba 1989. 6')
e Microchip ao Chip de Pablo Lavin
(Chile 1991. 17'). A segunda sesión do
ciclo cae no 10 de Decembro e vai adicada á Revitalización e apoio ás culturas. Neste apartado aparecen duas curtametraxes do Brasil: KryRytaiti de
Xontapi Totore Payorote (Brasil 1990.
6') e Boca Livre no Sarare de Vincent Carelli e David Cutura (Brasil
1992. 26'). Dentro do mesmo apartado, o dia 13, proxectan videos de
Ecuador e Bolívia, feítos por indíxenas, que constituen modernas fábulas:
Yapallag de Alberto Muenala (Ecuador 1989. 24 '); e Camiño das almas
de Eduardo López Zavala e Christina
Bubba (Bolívia 1989. 30'). O día 14,
ábrese a sesión sobre Temas de actualidade có video Venus de fogo de Victor Lopes (Brasil 1993. 45'), un achegamento as práticas sexuais sen risco e
sobre a prevención da SIDA na prostitución. Todos os pases son no local do

O longo
dia remata

~amiño das almas de Eduardo López Zavala e Chris·
tma Bubba, no Panorama de vídeo criación

Centro Galego de Artes da Imaxe
(R/Durán Loriga 1O, baixo. A coruña),
van a 150 pta., e comezan ás 20,15 h.

Glengarry Glen Ross

Odia IS de Decembro dentro do ciclo
de Programación conxunta da Federación de cine clubes da Caliza, no Cine
clube de Pontevedra. Glenrarry Glen
Ross de James Foley (EUA 1992), está
baseada na obra coa que David Mammet gañou o Prémio Pulitzer e o do
Círculo de Escritores Teatrais, amais
de facer unha devastadora crítica ao
negócios inmobiliarios. No reparto
destacan: Jack Lemmon, Al Pacino,
Alee Baldwin, Alan Parkin e máis Ed
Harris entroutros.

Até o fin do mundo
O Mércores, dia 15, ás 20,30 h., no Au-

O Cine clube Padre
Feijóo oferece o filme O
longo día remata de Terence Davis, para o dia
16, na Casa da Cultura
de Ourense.

O Esquío Vermello
De Julio Medem (España 1992), o 9 de
Decembro, ás 20,30 h., no auditório do
Concello de Vigo. Vai incluida na programación do Cine clube Lumiere e o
pase custa 300 pta.

Todas as mañás
do mundo
O dia 9 de Decembro, ás 20,30 h., na
Casa da cultura de Ourense o Cine
clube Padre Feijóo proxecta o filme
Todas as mañás do mundo (Franza
1991) de Alain Comeau. O filme foi a
revelación do cinema europeu na pasada tempada, xa que supón un extraordinário exercício estilístico onde a música e concebida como sentimento.
Boa parte do resultado débese ao compositor catalán Jordi Savall. •
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Exposicións

Música
llo, Castelao, Antón Trovar,
Indalecio Prieto e García
Lorca. Cómpre resaltar a
obra gráfica adicada a Garcia
Larca, ao piano ou cos familiares, que constitue a mellor
série fotográfica sobre o poeta andaluz ainda conservada.

O proceso
abstracto
O Consórcio de Santiago artella a monstra O proceso

abstracto. Artista galegos
(1950-1979), do 11 de Decembro ao 30 de Xaneiro no
Auditório da Galiza (de 12 a
19 h. de Martes a Domingo).

O Centro Salvador de Maradiaga (de 12 a 14 e de 18 a 21
h.) amosa, até o 12 de Decembro, unha escolma de fotografías realizadas por Xosé V eiga
Roel, no tempo que vai de
1954 a 1964.

Até o 29 de Decembro na Aula de Cultura de Caixa Galicia
(R/Carreira do Conde 18) de
Santiago. A monstra recolle
un total de 63 obras pertencentes a 44 artistas galegos,
desde o século XVIII até hoxe. Todas coa cidade de Santiago corno temática cornun.

III Certame
Isaac Díaz Pardo
As obras escolleitas do lll Cer-

tame de Artes Plásticas Jsaac
díaz Pardo, fican expostas, até
o 12 de Decembro, no Museu
Carlos Maside de Sada.

Pintores galegos
contemporáneos
A Galeria Severo Pardo coordena a monstra do Café Li ceum do Porriño que comprende obra de Laxeiro, Colmeiro, A. Pulido, e M. Ruibal, entroutros.
Compostela na arte galega. Litografia do século XIX.

Artistas
marinenses
O Ateneo Santa Cecilia de
Marin artella unha monstra
adicada aos artistas marinenses. A exposición comprende
obra dunha chea de pintores,
canteiros, escultore e ceramistas, dividida en duas etapas: unha até o lO de Decembro e outra do 12 ao 22 de
Decembro.

Gravados e
óleos
A Agrupación Cultural Guardesa organiza unha monstra
de gravados e óleos no Centro
Cultural da Guarda, que permanecerá aberta até o 11 de
Decembro. A obra déve e a
Julio Esteban Gándara e a
José González Prieto.

Profi ionai
O pintor Xesús Otero apreenta a ' Ua obra Profi ionais,
até o 20 de Decembro. na galería Barcelo de Vigo.

O Camiñ
d d
ar
Obra do fotógrafo Xurxo Lobato na E tación Marítima da
Coruña.

Evocación e
spazos

Páxinas coordenadas por

IAGO LUCA

Outono
Fotográfico
do Barco
A Casa da cultura do Barco
amosa, até o 24 de Decembro,
os traballos apresentados ao
certarne /1 Outono Fotográfi-

de pintura aberta até o 6 de
Xaneiro de 1994. Casa de Galicia de Madrid.

Galicia
calamidade
Xosé Marra denúncia a realidade máis cruenta do país, a
través da fotografía, na monstra Galicia calamidade. Pub
Tarasca de Compostela.

co do Barco.

Paixón
de liberdade
Sobre Dolores lbárruri, até
o 20 de Decembro, no Pazo
de Bendaña {de 10 a 14 e de
17 a 20 h., de Martes a Domingo).

Viaxes exóticas
O dia 16 de Decernbro, no
pub Vello Tarnboura de Santiago. Lokis proxecta un diaporama obre unha viaxe ao
Sahara.

Inquisición e
xustiza seglar
Unha e colma de aparatos de
tortura na mon tra da Ca a
da Arle de Vigo. Permanece
aberta até o 6 de Xaneiro.

Rey Kochinke
Expón a ua pintura na Cada Xuventude de Ourense.

ª

Jorge Castillo
Naturezas monas, exposición

Gravado de Carmen Chacón, até o 28 de Decernbro, na
Ca a da Parra (Compo tela).

Soilán
Cadros da pintora luguesa no
Café Vello Tamboura de Santiago (Virxe da Cerca, 7).

Carta ces
deportivos
Até o 10 de Decembro no
Centro cultural das Torres de
Santa Cruz (Oleiros). A
monstra recolle unha escolma
das criacións apresentadas no

Certame de Cartaces Deportivos.

lf

Eduardo Blanco
Amor, fotógrafo
A monstra que garda o Instituto de Bacharelato de Moaña, até o 12 de Decembro,
amasa a faceta fotográfica de
Eduardo Blanco Amor, con
70 fotos, acompañadas de
textos do autor e divididas en
tres seccións: Viaxes, por
Chile, Venécia, Marrocos,
España, etc; lmaxes da Galiza, Santiago, Muros, Noia,
etc; e Retratos, Rafael Alberti, Luis Seoane, Maruxa Ma-

Un percorrido, con motivo do
seu setenta aniversário, pota
história do Serninário de Estudos Galegos. No Museu Carlos
Maside de Sada. Até o 18 de
Decembro.

Amasa as suas acuarelas, até
o 17 de Nada!, no Café Ardora de Vigo {R/Afonso X O
Sábio, 5).

Viver é mudan\:a
Obra de Javier Correa Corredoira, até o 11 de Decembro,
na Galeria Trinta de Santiago.

Até o 13 de Decembro o
Castelo de Soutomaior recolle 6 grandes intalacións escultóricas e obra pictórica,
de 12 anos para acó, de
Amando.

Garda duas
exposicións:
Os sons do
Pórtico, que
recolle as reproduccións
a escala natural dos instrumentos do
Pórtico da
Glória; e Dez
visións da
arte
en
Compostela,
adica á obra
de artistas
contemporáneos.

Xavier
Lemos

Outono Musical
en Coruxo
O Departamento de Cultura do Concello de Vigo oferece unha série de
concertos ás 18,30 h., no Centro Recreativo Artístico e Cultural de
Coruxo. O dia 12, actua a Banda de
Música de Valadares; o dia 19, a
Banda da Agrupación Musical
Atlántida; e o dia 26, pechan o ciclo
a Banda de Música de Cabral e
maila Banda de Música Unión Musical de Coruxo.

Os Diplomáticos
de Montealto
En concerto o dia 10, na sala Rock
Jaus do Porriño.

Vargas
Blues Band
Odia 9 de Decembro, ás 10 da noite,
en La lguana Club de Vigo, ao prezo
de 1.200 pta. Tamén actuan na Discoteca Equus de Pontevedra, o dia 11.

Miki Nervio &
The Blues Makers
O Sábado 11 de Decembro, ás 11,30
da noite no Café Liceum do Porriño.
Miki Nervio & The Blues Makers
son: Miki Nervio (Miguel Anxo
Montes García), voz e kazoo; Reverendo J. Lee Deus (Xosé Lois Deus
Laxe), paino e organo Hammond;
Slim Slide Louis (Luis Anxo Rodríguez Tinaquero), guitarra; Big Boina
Juanjinson (Xoan Rodríguez), baixo e
boina; Sugar Javi Troitason (Xabier
de Diego), home harmónico; O'AveJino, a besta parda, (Avelino Femández), batería.

La Iguana Club
Celebra a sua Festa 11 Aniversário, o
Xoves 16 de Decembro, na que contará con dous grupos invitados.

Xove Orquestra
da Galiza
Con entrada libre, o Domingo 12, ás
12,30 da tarde, no Centro Veciñal e
Cultural de Valadares . O programa
inclue a 6ª Sinfonía de Beethoven.

Duo Kalinka
Actua o Mércores 15, ás 22,30 h., no
Pub Dublin de Vigo.

Parrulo ol Estar's
Veiga Roel no Salvador de Madariaga

Monstra de cadros ao óleo e
ao pastel de Xavier Lemas,
até o 24 de Decembro, na sala

El Rincón de los Artistas
(R/Marqués de Valladares,
35. Vigo).

Amazónia e nós
A comisión galega Pro-Amazónia ten deseñado unha exposición itinerante con 18 paneis, pezas de artesanía, unha
selección de 100 libros e revistas e un xogo participativo
e didáctico (O xogo da cerbatana). Pódese solicitar para
Casas da Cultura, Institutos,

10 pintores
1O escultores
nos 80
Colección de arte contemporánea, até o 12 de Decembro,
na Estación Marítima da Coruña.

Paixón
de liberdade
O Pazo de Bendaña (Santiago) amasa, até o 20 de Decem bro, a monstra de Dolo-

res Ibárruri, paixón de liberdade. +

Actos

Auditório
Reveriano Soutullo

Teatro
de Ningures

O Concello de Ponteareas organiza
unha série de actuacións no Auditório
Reveriano Soutullo para celebrar o
Nada!. Os dia 11 e 12, ás 10 da noite,
actua o Grupo de Teatro de Cristiñade; e o 17 de Decernbro, ás 9 da
noite, contan coa actuación de Artello
Teatro.

Poñerán en escena
no Auditório do
Concello de Vigo a
obra O polbo ou a
visión hircánica do
mundo de Stanislaw Ignacy Witckiewicz. Dias 10 e 11
de Decembro ás
20.30 h.

A última montaxe do Centro Dramático Galego, sobre o texto de George
Büchner. Pódese ver o dia 9, ás 8 do
serán; e o 10, ás 11 da noite, no Teatro Principal de Compostela. As seguintes actuacións terán lugar do 14
ao 16, ás 20,30 h., na Casa da Cultura
de Cervo.

José Andrés

Museu
do
Povo
Gal ego

Teatro

Leóncio
e Helena

Obra da surrealista galega
Maruxa Mallo, até o 15 de
Decembro, no Centro Galego
de Arte Contemporánea. Pecha o Domingo á tarde e o
Luns todo o dia.

Amando:
pinturas
e instalacións

Aniversário
do Seminário de
Estudos Galegos

E culturas de Elena Colmeiro, dentro da série Grandes
artistas galegos, do C.C. Caixavigo.

Concellos e Asocíacións. Dirixirse á Comisión Galega
Pro-Amazónia, Apartado 64 l,
Santiago de Compostela, ou
nos teléfonos (981-59 .32.21
Veiras) ou (981-26.56.40 Xacobe).

Maruxa Mallo

Veiga Roel,
fotos 1954-1964

Compostela
na arte galega

Elena Colmeiro
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O Moucho
Clerc
A compañia de teatro O Moucho
Clerc, actua o 16
de Decembro, ás 8
do serán, no Teatro
Jofre do Ferro!.•

Festa de Andaina
A revista Andaina celebra a edición
dun novo número. Teatro, música e
variedades, o Venres 17, ás 9 da noite,
na NASA de Santiago. •

Televisión
A Síndrome de China
O Mércores 15 en Segunda Sesión da
TVG. Dirixida por James Bridges.
EVA 1979. Intérpretes: Jane Fonda,
Jack Lemmon, Michael Douglas, Scott
Brady e Peter Donat.+

Festas
e romarias
Nesta semana celébrase a Feira anual
de Becerreá (Lugo), o Domingo 12.+

A NASA de Santiago recolle os mellores grupos que actuaron no espazo
Rock Parrulo, e oferece unha série de
directos os dias 15, 16 e 18, ás 8 do
serán.

Kely Jazz Trio
En concerto no Café Odeón de vigo, o
dia 16 de Decembro.

London Moazart
Players e
Corydon Choir
En concerto o 14 de Decembro no C.C.
Caixavigo, baixo a dirección de Matthew Best. O programa comprende pezas de Haydn, Mozart e Beethoven.

Anatol Urgosky
O ciclo de grandes concertos do Pazo
de Congresos da Coruña oferece para o
18 de Decembro a actuación de Anatol
Urgosky. O programa inclue pezas de
Beethoven, Messian e Schubert.

La clave
A discoteca Laclave de Santiago ten
previsto o concerto de Los Piratas,
para o 16 de Decembro, ás 22,30 h.
Entrada 500 pta. O dia 17, no mesmo
local e á mesma hora, celébrase unha
velada adicada ao soul cun concerto da
Medley Band.

Tarzán sin Dios
. Autonomia Libertárja organiza o
concerto de Tarzán sin Dios, para o
Sábado 11 na NASA de Santiago.

Ballet Rey de Viana
Actua os días 1O e 11, dentro do programa Vigocultura' 93, no C.C. Caixavigo.+
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ANOSA TE

TRES EN RAIA

É director e pianista do grupo cubano lrakere

Chucho Valdés
'Nos anos 40 xa se notaban raíces cubanas
no jazz de Duke Ellington'
En Cuba acontece isa; conv~ven
a música relixiosa, da santería,
a música criolla, que xurdiou no
naso país froito doutras influéncias. O bolero e outras expresións son xa descendentes dunha tradición.

•X. PEÑA - X. M. ESTÉVEZ

Participar do seu
espectáculo é algo
consubstancial á simples
asisténcia a unha
actuación de lrakere. Por
veces, podémolos
confundir cunha de tantas
orquestras de salsa que
se moven ao longo e
ancho do país; outrora
exercen como unha banda
de jazz, que de cando en
vez deriva a unha música
tipicamente funky. .. son
deses músicos que se
moven, en definitiva, no
lindeiro da música fusión.
Como bons profisionais do
seu ofício, están á marxe
das etiquetas, sempre
restrictivas, e basean a
sua montaxe en tres
sólidas seccións
instrumentais, a saber:
percusión, de marcada
trendéncia afro, vento e
teclados.

Músicos académicos
É preciso pasar por algun
conservatório ou escola de
música para tocar en lrakere?
Para tocar no naso grupo si é
necesário. É imposíbel tocar en
lrakere sen unha boa formación
académica.
En Cuba dispomos dunha ampla
rede de escalas, académias,
institutos superiores de música ... precisamente eu son profesor de piano cubano e de jazz
no Instituto Superior de Arte.
Ao fio desta faciana pedagóxica da música xurde un nome
inevitábel entre os seus paisanos: Leo Brouwer...
~

Penso que Leo Brouwer é o músico cubano, máis importante do
século XX. E un músico popular,
~ pero con el en Cuba acontece o
·~ mesmo que nos Estados Unidos
a respeito do jazz e o rock. Nengun músico de jazz é quen de encher un
estádio, circunstáncia que é frecuente
nos músicos de rock; o jazz é para núcleos reducidos, para afeizoados que teñen
un desenrolo musical maior, que van
analisar aos músicos.

º
ffi

O

prestixioso Libro do Jazz -The
jazz book- salienta do grupo
lrakere e do seu director, Chucho Valdés,
en particular, a faculdade dunha música
qLJe recorda aos seus devanceiros e
transcende aos seus contemporáneos Pasaron vinte anos desque este emblemático músico cubano acadou o milagre artístico de fusionar as raíces musicais autóctonas coas máis expresivas sonoridades
do acontecer universal.
Chucho Valdés, brillante pianista, que
exerce de director da formación, desvela
parte das claves do éxito internacional do
grupo.
Que importáncia tivo a relación de músicos como Arturo Sandoval ou vostede mesmo con Dizzie Gillespie cara a
consolidación dun jazz cubano con
proxección internacional?
Penso que o latin jazz popularizouse através de D. Gillespie desde o ano 1947,
cando o movimento do bebop introduce
na sua música o son dun percusionista
cubano, Chano Pozo. A forza do bebop
comeza nesta xeira, da man destes dous
músicos, Gillespie e Pozo. Cando Sandoval se introduce neste mundo xa existía o
latin jazz, tiña sana, e moitos músicos tocaban nesa onda. Pala sua banda, Gillespie atopou en Arturo un dos mellares
trompetistas do planeta; fixeron unha
grande amizade, tocaron moito tempo
xuntos e percorreron moito mundo.
A relación e admiración entre músicos cubanos e norte-americanos é recíproca ...
lsto xa é história. Na transición do século

XIX ao XX dase un intercámbio entre os

Bauzá [falecido no pasado mes de Outubro), era o primeiro trompetista virtuoso
que deu Cuba, e máis tarde tocaría nalgunhas orquestras nos EEUU, chegando
a colaborar co próprio Gillespie. Lago,
nos anos cuarenta, cando Gillespie e
Charlie Parker tocan bebop, M. Bauzá recoméndalle a ambos a Chano Pozo como percusionista, quen se despraza desde Cuba a Nova lorque; froito desta fusión xurde unha composición titulada
"Manteca", que abriu as portas internacionais ao latín jazz.
Nós, actualmente, continuamos o legado
herdado de princípios de século; non é
unha música descoberta por lrakere, nen
por Sandoval, nen por Paquito D'Rivera ...
xa existia, e a partir do naso grupo esta
música revitalizouse en Cuba; nós fixemos algunha aportación a respeito das
raíces, mesmo no terreo da investigación. Froito desta aportación foi a obra
"Misa negra", que recebe u o prém io
Grammy no ano 1979.
A presenza de raíces cubanas no jazz
detéctase nalgunhas composicións de
Duke Ellington dos anos cuarenta, e recuando no tempo recordamos como George Gershwin compuxo unha obra que
se titulou "Obertura cubana".
No Brasil tamén hai unha canteira de
músicos de jazz consolidada. Que relación manteñen desde Cuba con eles?
Dase unha grande relación entre as duas
culturas, xa que as raíces son comuns,
os escravos de Nixéria, coas suas relixións, os seus instrumentos, que foron levados a Cuba e ao Brasil. Entre a música
dos nasos países danse moitas semellanzas rítimicas.

músicos de Nova Orleans e Cuba, favorecida pola proximidade xeográfica, e isa
A simples vista, semella que en ambos
provoca unha notábel influéncia do bluf!'¡ l.
íses as distintas expresións musi/
.:>
~~ atópanse un tanto estratificadas,
Nos anos vinte un músico cubano, M¡u~ . ~ exas entre si ...
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Daquela, o que fai Brouwer, a sua música sinfónica, por exemplo, é popular, como tamén o son Chapín ou Beethoven,
xa que todo o mundo escoitou a sua música algunha vez.
Aquí, na Galiza, a música de salsa, de
baile, tiña unha conotación pexorativa,
e era alcumada de pachanga. Dun tempo a esta parte semella que se intelectualizou, e con iso dignificouse a música tropical.
Sempre houbo quen fixese isa, e vai continuar facéndoo, xa que non saben facer
outra causa, pero hai xente importante:
Rubén Blades, Willie Colón , Celia Cruz,
Tito Puente ... artistas que tan unha música doutro nível.
Hai cinco anos, lrakere tocaron por vez
primeira na Galiza, e lago de encheren o
teatro Rosalia de Castro da Coruña turraron coa sua música dos espectadores e
improvisouse na rua unha festa que o líder do grupo lembra con agrado. Nesta
nova actuación, o grupo cubano recalou
en El Malecón, sala viguesa especializada en música tropical. O reducido do cenário para tan numerosa formación veuse
compensado cun ambiente receptivo a
tan dignos representantes dunha expresión artística, que acouga a cotio entre
as paredes do mentado local.
Pala sua parte, Chucho Valdés, mestre
de cerimónias á par que teclista da orquestra, precisa do local axeitado para
que, desprovisto da animación inerente
a lrakere, amostre as suas boas dotes
de pianista, patentes nos seu discos en
solitário.+

Os reis non
fan folga
• CARLOS MELLA

F

elipe, moi cabreado el, ven
de dicer desde a lonxana
América que a taiga xeral é unha cou,sa moi mala. Home claro , mira ti. E
malísima. Tes máis razón ca un santo. O que pasa é que neste país o
xentio éche moi revirado, pouco traballador e máis ben tirando a lacazán, e
aprovéitache calquera piroladiña, que
os atropele un coche un supoñer, para non ir traballar ao dia seguinte. Fíxate se serán moinantes que até van
ir á taiga os parados. E asi non hai
macroeconomia que resista. Non dan
un pau á auga e por riba van e paran.
Ainda que só paren de buscar traballo
o certo é que os parados tamén paran. É dicer, son reincidentes sen perdón, e como non os coutes ben coutados vanche facer a vida moi, pero que
moi difícil. Eu que ti fusilábaos a todos
como facia aquel recordado difuntiño,
aquel vello xeneral que tanto admiras,
e cuxas mañas cópias con tanta galanura democrática.
Estou convencido, teño para mine asi
cho comunico, que se non houbera
traballadores non haberia nen paro,
nen crise, nen sindicatos que andasen
a encerellar, nen todos eses problemas que che traen tan desacougado e
tanto fan sofrer aos ministros e tanto
estudo e meditación precisan dos economistas por ver de desfacer a desfeita en que nos meten os traballadores
coa sua mania de ter un pasto de traballo e vivir ben. Porque, non me digas, vese claro que é unha manía. Co
ben que se vive cun cazo, cunha subvención, cunha recalificación de nada.
País eles, e dalle, queren un pasto de
traballo, e naturalmente a economia
esfurrícase, que non están os tempos
para tanta misericórdia.
Pero como me caes simpático, e eu
son xente de ben, vouche dar a solución. É doada. Neste país só traballa
o trinta por cen da povoación e palas
maneiras que levamos pronto será,
pouco máis ou menos, o quince. Un
empuxonciño coa tua política económica e deixas ao país coma un solar,
comprendes? Se non hai traballo non
hai traballadores, e todos a vivir como
reises. E os reises non tan folga. +

VOLVER AO REGO

R

óubanlle aos enfermos nos
hospitais, róubanlle aos armacenistas a pé de furgoneta , fenden as portas de vivendas de renda
limitada, liman ferros e baten en vidros para levar a calderilla dos bares,
atracan sucursais bancárias dos arrabaldos a cara descoberta.
Son tillos de parados de longa duración. Son heroinómanos que non teñen nada que perder. Queren consumir, reclaman o direito a coche e a video que lles promete a Constitución
cando consagra a sociedade de mercado libre. Peden o seu anaco de tarta. Quen os pode culpar?+

